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1. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – це підготовка професіоналів не лише з глибокими 

спеціальними знаннями, а з високими громадянськими і національно-патріотичними 

якостями, з новим історичним мисленням та культурними орієнтирами; це формування 

історичної свідомості молодих громадян, їх виховання на кращих зразках історії та культури. 

Така мета передбачає об’єктивне, на основі сучасних методологічних позицій, висвітлення 

пройденого українським народом історичного шляху, засвоєння його культурних традицій. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4 

 

 

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

 

Нормативна 

 

 

Спеціальність   

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Модулів – 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  (реферат) 
Семестр 

Загальна кількість годин − 120 

 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  4 

сам. роб. студ. −  4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

22 год. 4 год 

Практичні, семінарські 

26 год. 4 год 

Самостійна робота 

72 год. 112 год 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

Екзамен 
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3.Передумови для вивчення дисципліни 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

студент повинен знати: 

найважливіші події історії України; 

основні явища української історії та культури; 

суть історичних і культурних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються 

нині в Україні. 

 

студент повинен вміти: 

самостійно опрацьовувати навчальну літературу; 

відтворити засвоєну інформацію; 

аналізувати й узагальнювати опрацьований матеріал.  

 

4. Результати навчання за дисципліною 
 

Шифр Результат навчання 

РН1 

 

 

Володіти знаннями, що сприяють розвитку загальної політичної культури та 

активності, формуванню національної гідності і патріотизму, соціалізації 

особистості, схильності до етичних цінностей. 

РН15 Усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної цінності та 

демократичного устрою України 

РН16 Знати основні історичні етапи розвитку предметної області 

 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 
 

 

 
ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

PH1 РН15 РН16 

ЗК14 +   
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6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

 

Вид заняття 

М
ак
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іл

ьк
іс
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ів
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Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

Лекції 0,5 11 5,5 

Практичні заняття 2 13 26 

Самостійна робота 16,5 1 16,5 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Разом: - 60 

 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модуль 1 

 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття  

Мінімальна кількість 

балів (репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

    РН 1, 

РН15, 

РН16 

Лк 1-11, Пр 1-13     

36 60 

Разом: 36 60 

 

 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних завдань дисципліни. Виконання практичних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань значно формалізовано: відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби оцінювання результатів навчання 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі 
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тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 

екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, причинно-наслідкових зв’язків між історичними 

подіями, процесами, явищами. Тестові питання дозволяють діагностувати рівень підготовки 

студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента 

слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 

перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 

що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (М1). Історія та культура України. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Розвиток українських земель від найдавніших часів до ХІХ 

століття. 

Тема 1 (Т1). Зародження державності в українських землях. Київська Русь.  

Галицько-Волинське князівство. Культура княжої доби. 

Тема 2 (Т2). Литовсько-польська доба української історії (ХІV - ХVІІ ст.).  

Виникнення козацтва. 

Тема 3 (Т3). Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ  

ст. Козацько-гетьманська державність. 

Тема 4 (Т4). Україна в другій пол. ХVІІ – у ХVІІІ ст. 

Тема 5 (Т5). Суспільно-політичний, економічний та культурний розвиток  

України у ХІХ ст. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Україна у ХХ - на початку ХХІ століття. 
Тема 6 (Т6). Україна на початку ХХ ст. Національна революція в Україні. 

Тема 7 (Т7). Україна у міжвоєнний період. 

Тема 8 (Т8). Україна в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови. 

Тема 9 (Т9). Соціально-політичний, економічний та культурний розвиток 

України у другій пол. ХХ ст. 

Тема 10 (Т10). Україна наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

9. Теми лекцій 
 

№
 з

п
 

Т
ем

а 

Назва теми та короткий зміст 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Історія та культура України. 

Змістовий модуль 1. Розвиток українських земель від найдавніших часів до ХІХ століття. 

1 Т1 Зародження державності в українських землях. Культура 

княжої доби  

Перші державні утворення на території України. Виникнення і 

основні етапи розвитку Київської Русі. Особливості розвитку 

2 0,5 



7 

 

Галицько-Волинського князівства. Культура княжої доби. 

2 Т2 Литовсько-польська доба української історії (ХІV–ХVІІ ст.) 

Утвердження влади Литви та Польщі в українських землях. 

Польсько-литовські унії та їх наслідки. Соціально-економічний 

розвиток українських земель. Культура України у ХІV-ХVІ ст. 

2 0,5 

3 Т3 Національно-визвольна війна українського народу 

середини ХVІІ ст. 

Передумови та причини війни. Бойові дії 1648-1653 рр. 

Формування української державності в ході війни. 

Переяславська угода та її наслідки. Культурні традиції 

козацької держави. 

2 0,5 

4 Т4 Україна в другій пол. ХVІІ – у ХVІІІ ст. 

Політичне становище Гетьманщини після смерті Б. 

Хмельницького. Доба Руїни в історії українського народу. 

Україна  за гетьманування І. Мазепи. Наступ російського 

царизму на українську автономію у п. п. ХVІІІ ст. Тимчасове 

відновлення Гетьманщини та остаточна її ліквідація у др. п. 

ХVІІІ ст.   Культура та побут українців у ХVІІІ ст. 

2 - 

5 Т5 Суспільно-політичний, економічний та культурний 

розвиток України у ХІХ ст. 

Суспільно-політичне та економічне становище українських 

земель у складі Російської імперії. 

Західно-українські землі у складі Австро-угорської імперії. 

 Особливості культурного розвитку України у ХІХ ст. 

2 0,5 

Змістовий модуль 2. Україна у ХХ - на початку ХХІ століття 

6 Т6 Україна на початку ХХ ст. Національна революція в 

Україні 

Суспільно-політичний та національний рух в Україні на поч. 

ХХ ст. Національно-демократична революція в Україні: 

діяльність Центральної Ради; Українська держава гетьмана П. 

Скоропадського; Директорія. 

2 0,5 

7 Т7 Україна у міжвоєнний період 

Входження України до складу СРСР. НЕП в Україні. Політика 

українізації. Індустріалізація та колективізація України. 

Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. 

Західна Україна у 20-30-х р.р. ХХ ст. 

2 - 

8 Т8 Україна в роки Другої світової війни. 

Українське питання  напередодні та в початковий період війни. 

Причини поразок радянських військ. Окупаційний режим та 

рух опору в Україні. Визволення України від фашистських 

загарбників.  

2 0,5 

9 Т9 Соціально-політичний, економічний та культурний 

розвиток України у др. пол. ХХ ст. 

Післявоєнна відбудова. Україна в період Хрущовської 

«відлиги». Епоха «застою» і кризи радянського суспільства. 

Україна в період перебудови. Розвиток культури. 

2 0,5 

10 Т10 Україна у кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. 

 Проголошення незалежності України. Основні державотворчі 

події. Суспільно-політичне життя в Україні на початку ХХІ ст. 

Помаранчева революція. Революція Гідності. Зовнішня 

політика України. Проблеми євроінтеграції. Культура України. 

4 0,5 

Разом за модуль 1: 22 4 
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10. Теми практичних занять 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми та основні питання 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Історія та культура України. 

Змістовий модуль 1. Розвиток українських земель від найдавніших часів до ХІХ століття. 

1 Т1 

Зародження державності в українських землях. Культура 

княжої доби  

1.Східні слов'яни у VІ – ІХ ст. 

2.Виникнення і основні етапи розвитку Київської Русі. 

3.Особливості розвитку Галицько-Волинського князівства. 

4.Культура княжої доби 

2 0,5 

2 Т2 

Литовсько-польська доба української історії (ХІV–ХVІІ ст.) 

1.Утвердження влади Литви та Польщі в українських землях. 

2. Польсько-литовські унії та їх наслідки. 

3.Соціально-економічний розвиток українських земель. 

4.Виникнення та розвиток українського козацтва. 

5.Козацько-селянські повстання кінця ХVІ -  початку ХVІІ ст. 

6.Культурний розвиток в Україні. 

2 0,5 

3 Т3 

Національно-визвольна війна українського народу середини 

ХVІІ ст. 

1.Причини, характер та періодизація Національно-визвольної 

війни. 

2.Бойові дії 1648-1653 р.р. 

3.Формування української державності в ході війни. 

4.Переяславська угода та її наслідки. 

5.Оцінка Березневих статей в історичній літературі. 

6.Особливості культури козацької доби. 

2 - 

4 Т4 

Україна в др. пол. ХVІІ – у ХVІІІ ст. 

1.Політичне становище Гетьманщини після смерті Б. 

Хмельницького. 

2.Доба Руїни в історії українського народу. Правобережні та 

лівобережні гетьмани другої пол. ХVІІ ст. 

3.Україна за гетьманування І. Мазепи. 

4.Наступ російського царизму на українську автономію у ХVІІІ 

ст. 

5. Становище Правобережної України у ХVІІІ ст. 

6. Культура та побут українців у ХVІІІ ст. 

2 0,5 

5 Т5 

Суспільно-політичний, економічний та культурний 

розвиток України у ХІХ ст. 

1.Соціально-економічний розвиток українських земель у складі 

Російської імперії. 

2.Західно-українські землі у складі Австро-Угорської імперії. 

3.Реформи другої половини ХІХ ст. та пореформений розвиток 

України. 

4.Особливості культурного розвитку України у ХІХ ст. 

4 0,5 

Змістовий модуль 2. Україна у ХХ – на початку ХХІ століття 

6 Т6 
Україна на початку ХХ ст. Національна революція в Україні 

1.Суспільно-політичний та національний рух в Україні на поч. 
4 0,5 
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ХХ ст.  

2. Україна у Першій світовій війні. 

3.Початок національно-демократичної революції в Україні. 

4.Проголошення УНР. Війна радянської Росії проти УНР. 

5.Українська держава гетьмана П. Скоропадського. 

6. Директорія. ЗУНР. 

7 Т7 

Україна у міжвоєнний період 

1.Україна в роки НЕПу.  

2.Політика українізації. Культурне відродження в Україні. 

3.Сталінська політика індустріалізації та її наслідки. 

4.Колективізація українського села. 

5.Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. 

6.Становище західноукраїнських земель у 20-30-х р.р. ХХ ст. 

2 0,5 

8 Т8 

Україна в роки Другої світової війни 

1.Українське питання у міжнародній політиці напередодні та в 

початковий період Другої світової війни. 

2.Напад Німеччини на СРСР. Бойові дії в Україні (1941-п.п.1942 

рр.) 

3.Окупаційний режим в Україні. 

4.Рух Опору в Україні. 

5.Визволення України від фашистських загарбників. 

6. Післявоєнна відбудова народного господарства. 

2 - 

9 Т9 

Соціально-політичний, економічний та культурний 

розвиток України у 50-80-х рр.  ХХ ст. 

1. Післявоєнна відбудова народного господарства. 

2. Ідеологічний наступ сталінізму. 

3.«Відлига» у суспільно-політичному житті. 

4.Хрущовські експерименти в економіці. 

5.Наростання кризових явищ в соціально-економічному 

розвитку (др. пол. 60-х–пер.пол. 80-х рр.) 

6.Україна в роки перебудови. Активізація суспільно-політичного 

та культурного життя. 

2 0,5 

10 Т10 

Україна у кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. (1-е заняття) 

1.Розпад СРСР та проголошення незалежності України. 

Розгортання державотворчих процесів в Україні.  

2.Конституційний процес в Україні. 

3.Проблеми розвитку національної економіки. 

4.Приватизація в Україні.  

5.Аграрна реформа в Україні. 

6. Переосмислення української історії та культури. 

2 - 

11 Т10 

Україна у кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. (2-е заняття) 

1.Основні соціально-економічні проблеми сучасної України. 

Розвиток підприємництва. 

2.Суспільно-політичне життя в Україні на початку ХХІ ст. 

Помаранчева революція. Євромайдан. Революція Гідності. 

3.Зовнішньополітичний курс: альтернативні варіанти. Проблеми 

євроінтеграції. 

4.Проблеми культурного розвитку українського суспільства в 

умовах поглиблення глобалізації на початку XXI ст. 

2 0,5 

Разом за модуль 1: 26 4 

 
11. Самостійна робота 
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№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми та основні питання 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Історія та культура України. 

Змістовий модуль 1. Розвиток українських земель від найдавніших часів до ХІХ століття. 

1 Т1 

Зародження державності в українських землях. Культура 

княжої доби  

Проблема походження слов’ян в історіографії.  

Концепції походження держави Київська Русь та їх оцінка в 

сучасній історіографії. Суспільно-політичний лад, соціальна 

структура та економічний розвиток Київської Русі. Соціально-

економічний та політичний розвиток Галицько-Волинської 

держави. 

7 10 

2 Т2 
Українське козацтво та його розвиток 

 Виникнення козацтва та його розвиток. Запорозька Січ. 

Козацько-селянські повстання кін. ХVІ - поч. ХVІІ ст. 

7 10 

3 Т3 

Національно-визвольна війна українського народу середини 

ХVІІ ст. 

Проблема визначення характеру та хронологічних меж 

національно-визвольної війни в історіографії. Оцінка діяльності 

Б. Хмельницького. 

7 10 

4 Т4 

Україна в др. пол. ХVІІ – у ХVІІІ ст. 

Поділ України між Російським царством і Річчю Посполитою. 

Лівобережні та Правобережні гетьмани України. Участь України 

у Північній війні.  Антиукраїнська політика Петра І. 

Конституція П. Орлика. Становище Правобережної України під 

владою Польщі. Гайдамацький рух. Коліївщина. Поділи Речі 

Посполитої.   

7 12 

5 Т5 

Суспільно-політичний, економічний та культурний 

розвиток України у ХІХ ст. 

Україна у складі Російської та Австрійської імперій: 

адміністративно-територіальний поділ. Декабристи і Україна. 

Занепад феодально-кріпосницької системи та зародження 

буржуазно-ринкових відносин у п. п. ХІХ ст. Економічний 

розвиток українських земель у др. пол. ХІХ ст.   

7 10 

Змістовий модуль 2. Україна у ХХ – на початку ХХІ століття 

6 Т6 

Україна на початку ХХ ст. Національна революція в Україні 

Українські політичні партії початку ХХ ст. Революція 1905-

1907рр. в Україні. Столипінська аграрна реформа. Україна у 

Першій світовій війні. УНР і ЗУНР: проблема соборності 

України. Політика радянської влади в Україні у 1919-1920 рр. 

7 12 

7 Т7 

Україна у міжвоєнний період 

Українізація і культурний сплеск в Україні та причини їх 

згортання. НЕП: суть, методи та особливості здійснення. 

Причини та наслідки колективізації українського села. 

Голодомор 1932-1933 рр. Масові репресії. 

7 12 

8 Т8 

Україна в роки Другої світової війни 

Напад Німеччини на СРСР. Бойові дії в Україні у 1941-п.п.1942 

рр. Радянське підпілля та партизанський рух. Діяльність ОУН-

8 12 
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УПА. Україна на міжнародній арені після Другої світової війни. 

9 Т9 

Соціально-політичний, економічний та культурний 

розвиток України у 50-80-х рр.  ХХ ст. 

Соціальні програми Хрущова. Шістдесятники. Наростання 

кризових явищ в соціально-економічному розвитку др. п. 60-х 

рр. 80-х рр. Дисидентський та правозахисний рух. Екологічні 

проблеми. Пошук виходу з економічної кризи в др. пол. 80-х рр. 

Активізація суспільно-політичного життя. 

7 12 

10 Т10 

Україна у кінці ХХ – на поч. ХХІ ст.  

Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні. 

Проблеми розвитку національної економіки. Соціальна політика. 

Проблема розподілу влади між її гілками, між центром і 

регіонами. Зовнішня політика України: основні напрямки та 

стратегія розвитку. 

Міжнародне визнання незалежної України. Проблеми розвитку 

української національної культури та культури інших етнічних 

груп. 

8 12 

Разом за модуль 1: 72 112 

 
12. Інструменти, обладнання 

 

Лекційні заняття проводяться в лекційних аудиторіях. Обладнання лекційних аудиторій 

мультимедійними засобами з можливістю використання презентацій є бажаним. Практичні 

заняття проводяться в аудиторіях для практичних занять з використанням ілюстративних 

матеріалів, тематичних схем і таблиць, першоджерел. 

 

13. Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

1. Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П. та ін. Українська культура у європейському 

контексті. – К.: Знання, 2007. – 679 с. 

2. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посібник. 7-е видання, стереотипне – К.: 

Академвидав, 2018. – 720 с. 

3. Британ В. Т., Висоцький О. Ю. Історія України з давнини до початку XXI століття. 

Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. 170 с. 

4. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c.  

5. Грушевський М. Історія України. 

6. Історія України /В.О. Колосюк, Н.М. Левицька, С.Б. Буравченкова та ін.: Навчально-

методичнийпосібник. – К.: НУХТ, 2011 — 308 с. 

7. Історія України: нове бачення. 2-е вид. / За.ред. В.А.Смолія. – К., 2000. 

8. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів /За заг. ред. д.і.н., проф. М. І. Бушина, д.і.н., проф. О. І. Гуржія. – 

Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 644 с.  

9. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю.Павлової. - К.: 

Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.  

10. Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник / За ред. С.М. 

Клапчука. 6-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 358 с. 

11. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів до ХХІ ст.: 

Навч.посіб. – Харків, 2001. 

12. Крилова Н. І. Історія культури України : навч. посібник з мультимедійним додатком 

для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання / Н. І. Крилова, О. В. Сараєва ; 

https://www.twirpx.com/file/64875/
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М-во освіти і науки України, ПДТУ. Каф. українознавства. - Маріуполь : ПДТУ, 2015. 

- 254 с. 

13. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч.посіб. – К., 2001. 

14. Литвин В.М., Мордвинцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України: Навч.посіб. – К., 

2002  

15. Пасічник М. С. Історія України: Державницькі процеси, розвиток культури та 

політичні перспективи : Навчальний посібник / М. С. Пасічник. – 2-ге вид., стереотип. 

– Київ : Знання, 2006. – 735 с. 

16. Світлична В.В. Історія України: Навч. посібн. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 

2012. – 384 с. 

17. Субтельний О. Україна: історія. –К.,1993. 

18. Хома І.Я, Сова А.О., Мина Ж.В. Історія української культури: Навчальний посібник. - 

Видавництво «Львівської політехніки». – 2012. – 356 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки Поліського національного університету, Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. 

Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. 

Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та 

інших бібліотек. 

2. Інституційний репозитарій Поліського національного університету (наукові статті, 

автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 

конференцій). 

3. Освітні веб-ресурси: 

 Електронна бібліотека з історії України та всесвітньої історії https://history.vn.ua 

 Історія української культури – Навчальні матеріали онлайн https://pidruchniki.com/ 

 Історія України. – режим доступу: http://www.osvitaua.com/newspapers/iug/  

 Історична правда www.istpravda.com.ua/ 

 Культурно-історичний портал Спадщина предків http://spadok.org.ua/  

 Портал: Історія – Вікіпедія https://uk.wikipedia.org/wiki/Портал:Історія 

 Український історичний портал. Сайт інституту історії України НАН України 

http://history.org.ua/uk  

  «Діалог.UA» - інформаційний ресурс, що орієнтований на суспільний діалог з 

проблем стратегії розвитку України. http://dialogs.org.ua/ua/  

 

 
 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/132321/source:default
https://www.twirpx.com/file/951599/
https://history.vn.ua/
https://pidruchniki.com/
http://www.istpravda.com.ua/
http://spadok.org.ua/
http://history.org.ua/uk

