




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів – 3 

 

годин – 90 

 

залікових модулів – 1 

 

змістових модулів – 1 

 

ІНДЗ* – письмова 

робота 
(вид завдання) 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

032 Історія та 

археологія 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізація (ї): 

Археологія, етнологія та 

охорона культурної 

спадщини; 

історія України в 

світовому контексті; 

Європейські студії 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-

науковий) 

За вибором 

 

Рік підготовки: 

2-й - 

Семестр 

-й -й 

Лекції 

16 год. - 

Практичні, семінарські 

14 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. - 

у т.ч. ІНДЗ*: 10 год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета даного курсу полягає у вивченні ролі революційних змін в 

українському суспільстві в епоху формування модерної нації. 

Завдання: опрацювати основні теоретичні напрацювання світової історичної 

науки щодо впливу революцій на тенденції суспільного поступу; з'ясувати 

причини та наслідки революційних катаклізмів на прикладі модерної України; 

проаналізувати взаємозв’язок революційних та еволюційний складових у 

трансформації суспільних відносин. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних спеціальних (фахових, загальних) компетентностей (СК): 

 

здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики (СК.01); 

вміння використовувати спеціальний інструментарій, необхідний для 

вивчення, аналізу та інтерпретації документів та інших джерел з історії окремих 

періодів та регіонів (СК.02); 

здатність до побудови тлумачно-інтерпретативних схем історичного 

наративу з використанням існуючих та власних теоретичних моделей в 

історичному та археологічному дослідженні (СК.03); 

розуміння ключових проблем різних галузей історичної науки, відкритість 

до міждисциплінарного підходу (СК.08); 

орієнтуватися в основних наукових підходах щодо студіювання 

професійних субкультур, а також в теорії та практиці дослідницьких стратегій 

(СК.10). 

 

Очікувані результати навчання: 

 

Критичне осмислення новітніх теорій, принципів, методів історичних та 

археологічних реконструкцій, володіння термінологічним та понятійним апаратом 

історика, сучасними концептуальними та методологічними знаннями в галузі 

науково-дослідницької та професійної діяльності (ПРЗ.02). 

Здатність обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань 

історико-культурної спадщини України та світу, турбуватися про збереження та 

примноження національної та світової культурної спадщини (ПРВ.04). 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Революції в модерній історії України ХІХ-ХХІ ст. 

Тема 1. Революції ХІХ – початку ХХ ст.: соціальні та політичні 

трансформації (4 год.). 

Теоретичне обґрунтування ролі революцій в історії суспільства. Революція 

в історичному дискурсі. Діахронний зв’язок економічних та політичних процесів 



 3 

на шляху до суспільних перетворень протягом ХІХ ст. Промислова революція на 

українських землях у складі Російської імперії. Удосконалення системи 

інвестування, фінансової діяльності, державна економічна політика. Урбанізаційні 

метаморфози та його вплив на політичний устрій країни. Поліваріантність 

доктрини соціалізму.  

Революція 1848 р. на українських землях у складі Австрійської імперії. 

Революційні відповіді на політичні та промислові виклики суспільних моделей 

ранньомодерного типу. Іманентні наслідки соціальних змін та націєтворчих 

процесів у контексті «весни народів».  

Перша російська революція 1905-1907 рр. на українських землях. 

Мобілізаційні здатності українського суспільства. Розвиток українського 

громадського життя в умовах революції: мова, освіта, просвіта. Революція і 

контрреволюція як амбівалентний зріз формування політичної культури 

суспільства. 

 

Тема 2. Революції 1917-1921 рр. в історії України (4 год.). 

Експліцитний образ революції 1917 р. в наукових публікаціях. 

Антиімперіалістичні тенденції в революціях 1917-1918 рр. Російська революція 

1917 р. – інтерполяція системи державного управління в теорії та практиці. Роль 

російських партійних осередків у розгортанні революційних та 

контрреволюційних процесів на українських землях. Монархічний та 

республіканський тренди в перспективах розвитку Російської революції. 

Українська національна революція як результат боротьби за політичні права 

свого народу. Співвідношення загальнодержавних та регіональних особливостей. 

Революція в суспільно-політичній думці українських інтелектуальних еліт. 

Гетьманат П. Скоропадського – контрреволюція чи консервативна революція? 

Революція 1 листопада 1918 р. на західноукраїнських землях – геополітичні 

впливи на державотворчі процеси в країнах Центрально-Східної Європи. 

Соціальна революція в Україні. Традиція переплетення соціальних та 

національних гасел в нових умовах політичної боротьби. Характер соціальних 

революцій, обсяг завдань, їхні рушійні сили, форми й методи боротьби. Проекти 

аграрних реформ на службі політичних завдань. Шлях «із селян у націю» – 

паліатив націєтворчих процесів. Робітники України як соціальна база 

революційних трансформацій. 

 

Тема 3. Комуністична революція у міжвоєнний період (4 год.). 

Теоретико-методологічне обґрунтування необхідності побудови держави-

комуни у працях лідерів більшовицької партії. Концепція С. Кульчицького про 

радянську та комуністичну революції. Характер комуністичної революції, 

ставлення до соціальних категорій суспільства, існуючої економічної та 

політичної моделей. Злам імперського державного апарату. Диктатура 

пролетаріату чи партії? Методи вирішення національного питання. Революційні 

тенденції 1918-1919 рр. у країнах Центральної та Західної Європи у візії 

керівників РКП(б). 
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Комуністична модернізація українського суспільства наприкінці 1920-х – у 

1930-х рр. Злам патріархальних основ українського селянства у період суцільної 

колективізації. Розширення державних функцій у формах трудового 

законодавства. Механізація, перерозподіл робочої сили, структуризація економіки 

згідно принципів побудови комуністичного суспільства. Інфраструктурні 

трансформації. Концептуалізація культурної революції як елементу виховання 

будівничого комунізму. Зміни у соціально-побутових умовах життя людини. 

Соціалізація повсякденного життя. 

 

Тема 4. Революції в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. в умовах 

переходу до постіндустріального суспільства (4 год.). 

Роль науково-технічної революції в формуванні нового типу господарських 

і суспільних відносин. Антикомуністичні революції кінця 1980-х років у країнах 

Центрально-Східної Європи. «Революція на граніті» в умовах розпаду радянської 

політичної системи. Не/завершеність антикомуністичних трансформацій 

українського суспільства у пер. пол. 1990-х років. Амбівалентні процеси 

державотворення в Україні на рубежі ХХ-ХХІ ст. «Оксамитова революція» в 

парламенті 2000 р. «Помаранчева революція» та «Революція гідності» як 

діахронний елемент еволюції суспільно-політичних та соціально-економічних 

процесів. Просторово-регіональна конфігурація репрезентації революційних 

тенденцій. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Революції в модерній історії України ХІХ-ХХІ ст. 

Тема 1. 

Революції ХІХ – 

початку ХХ ст.: 

соціальні та 

політичні 

трансформації. 

24 4 2 - 18 - - - - - 

Тема 2. 

Революції 1917-

1921 рр. в історії 

України. 

22 4 4 - 14 - - - - - 

Тема 3. 

Комуністична 

революція у 

22 4 4 - 14 - - - - - 
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міжвоєнний 

період. 

Тема 4. 

Революції в 

Україні 

наприкінці ХХ – 

початку ХХІ ст. 

в умовах 

переходу до 

постіндустріаль

ного 

суспільства. 

22 4 4 - 14 22 - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

90 16 14 - 60 90 - - - - 

ІНДЗ* 10     10     

Усього годин 90 16 14 - 60 90 - - - - 

* – за наявності 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття навчальною програмою не передбачені 

 

 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Революції ХІХ – початку ХХ ст.: соціальні та політичні 

трансформації. 

2 

2 Експліцитний образ революції 1917 р. в наукових публікаціях. 2 

3 Українська національна революція 1917-1921 рр. 2 

4 Комуністична революція у рефлексіях теоретиків більшовизму. 2 

5 Комуністична модернізація українського суспільства наприкінці 

1920-х – у 1930-х рр. 

2 

6 Революції в Україні у другій половині ХХ ст. 2 

7 Амбівалентні процеси державотворення в Україні на рубежі ХХ-

ХХІ ст.  

2 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені 

 

8. Самостійна робота 

 

Самостійна робота докторантів зорієнтована на адаптацію власних напрямів 

наукових студій до теоретичних надбань світової історичної науки у межах 

пропонованого курсу. Вона є складовим елементом університетської освіти та 
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закономірним продовженням аудиторної роботи викладача і докторанта. Формою 

організації самостійної роботи докторантів є виконання наступних завдань: 

- опанування докторантами наукової літератури в межах курсу, 

- рецензування наукових видань, 

- підготовка доповідей чи історичних есе, 

- конспектування запропонованих викладачем першоджерел, 

- підготовка до презентації власних наукових розробок. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Революції ХІХ – початку ХХ ст.: соціальні та політичні 

трансформації. 

18 

2 Революції 1917-1921 рр. в історії України. 14 

3 Комуністична революція у міжвоєнний період. 14 

4 Революції в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. в 

умовах переходу до постіндустріального суспільства. 

14 

5 Разом 60 

 

Завдання до самостійної роботи 

1. Ознайомитися з рекомендованими науковими творами зі спеціального 

курсу та першоджерелами, які репрезентують різні аспекти 

революційних трансформацій та законспектувати обрану роботу. 

2. Написати історичне есе на одну з тем, запропонованих у межах курсу. 

3. Підготувати презентацію власного напряму науково-дослідних студій, у 

яких відбивалися б теоретичні напрацювання спеціального курсу. 

4. Здійснити рецензування автореферату дисертаційного дослідження, у 

якому відбито матеріали, пов’язані з революційними трансформаціями 

українського суспільства. 

 

Перелік орієнтовних тем доповідей чи історичних есе 

1. Національні виклики революції 1848 р. а Австрійській імперії. 

2. Урбанізаційні наслідки промислової революції. 

3. Революційний та реформістський шляхи розвитку Російської революції 1917 р.: 

альтернативи та політичні виклики. 

4. Російська і Українська революції 1917 – поч. 1920-х рр.: обґрунтування 

хронологічних рамок, рушійні сили і взаємовпливи. 

5. Політичні завдання «культурної революції» 1920-1930-х років. 

6. Концепція «світової революції» в марксизмі-ленінізмі. 

7. Революція і реформи суспільному розвитку кінця ХХ ст. 
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8. Феномен Українських революцій початку ХХІ ст. 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Програмою не передбачене 

 

10. Методи навчання 

 

У ході читання спеціального курсу використовуються різноманітні методи 

навчання, які притаманні системі вищої академічної освіти. Серед них 

найтрадиційнішим залишається пояснювально-ілюстративний метод, у межах 

якого викладач допомагає докторантам здобути знання завдяки аудиторній роботі. 

Основною складовою даного методу є засвоєння теоретичного матеріалу під час 

прослуховування лекцій, на яких докторанти отримають знання, а також 

демонструють вміння засвоїти матеріал, запропонований викладачем для 

самостійного опрацювання. 

Враховуючи специфіку роботи з докторантами, котрі є дипломованими 

фахівцями з профільної спеціальності, окрім зазначеного, застосовується метод 

проблемного викладення. Він допомагає, використовуючи практику активної 

полеміки, формувати вміння докторанта критично ставитися до вивченої наукової 

літератури та джерел, заслуханих доповідей чи історичних есе, лекційного курсу. 

Викладач, поставивши навчальне завдання, формулює пізнавальну мету, а потім, 

розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв'язання поставленого завдання. Докторанти стають свідками і 

співучасниками наукового пошуку та демонструють своє ставлення не лише до 

змісту навчального процесу, але й рефлектують щодо власних наукових пошуків. 

Таким чином, використовується й дослідницький метод, який передбачає 

організацію активного пошуку розв'язання висунутих пізнавальних завдань, 

аналізуючи історичні джерела й роблячи самостійні висновки. 

 

11. Методи контролю 

 

Протягом навчального курсу докторанти мають можливість накопичувати 

бали за рахунок: 

- роботи на семінарських заняттях (35 балів), 

- захисту доповідей чи історичних есе (15 балів), 

- виконання письмової роботи з пропонованою літературою або 

джерелами (25 балів); 

- обговорення рецензії на автореферат дисертаційного дослідження (25 

балів). 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Теоретичне обґрунтування ролі революцій в історії суспільства. 
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2.  Діахронний зв'язок економічних та політичних процесів на шляху до 

суспільних перетворень протягом ХІХ ст.  

3. Промислова революція на українських землях у складі Російської 

імперії. 

4. Революція 1848 р. на українських землях у складі Австрійської імперії. 

5. Іманентні наслідки соціальних змін та націєтворчих процесів у контексті 

«весни народів».  

6. Революція і контрреволюція як амбівалентний зріз формування 

політичної культури суспільства. 

7. Монархічний та республіканський тренди в перспективах розвитку 

російської революції 1917 р. 

8. Характер соціальних революцій в Україні у 1917-1919 рр., обсяг завдань, 

їхні рушійні сили, форми й методи боротьби.  

9. Теоретико-методологічне обґрунтування необхідності побудови 

держави-комуни у працях лідерів більшовицької партії. 

10. Концептуалізація культурної революції як елементу виховання 

будівничого комунізму.  

11. Роль науково-технічної революції в формуванні нового типу 

господарських і суспільних відносин.  

12. «Революція на граніті» в умовах розпаду радянської політичної системи.  

 

13. Розподіл балів, які отримують докторанти 
Орієнтовний приклад для заліку 

Поточний контроль Модульний контроль Сума 

балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 40 
100 

15 15 15 15 
Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістового модуля 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення курсу полягає у використанні лекційного 

матеріалу, а також наукової літератури, яка наявна в університетському 

книгосховищі, або є доступною в інших бібліотеках міста чи на сайтах інтернет-

бібліотек. У кафедральній бібліотеці зберігається більша частина наукової 

літератури і джерел, які пропонуються докторантам у нижченаведених додатках. 

1. Методичний посібник до спеціального курсу «Збройні формування на 

території України в добу національної революції (1917-1920 рр.)». Одеса, 

2003. 60 с. 

2. Методичний посібник до спеціального курсу «Політичні діячі України ХХ 

століття». Одеса, 2004. 72 с. 

3. Методичні рекомендації до спеціального курсу «Історія політичної думки в 

Україні». Дрогобич : Вимір, 2008. 26 с. 

4. Методичні рекомендації до спеціального курсу «Історія політичних партій 

та громадських організацій в Україні (кінець ХІХ – ХХ ст.)». Одеса, 2011. 

43 с. 

5. Новітня історія України : Методичні рекомендації для студентів ІV курсу 

історичного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи) / Т. С. 

Вінцковський, Е. П. Петровський. Одеса : Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова, 2016. 68 с. 

 

15. Рекомендована література 

Основна 

1. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української 

нації ХІХ-ХХ ст. : [Навч. посібник для учнів гуманіст. гімназій, ліцеїв, студентів 

іст. фак. вузів, вчителів]. К. : Генеза, 2000. 360 с. 

2. Кульчицький С. В. Помаранчева революція. К. : Генеза, 2005. 368 с. 

3. Кульчицький С. Російська революція 1917 року : новий погляд. К. : 

Наш час, 2008. 78 с. 

4. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : у 2-х томах / Іван Лисяк-

Рудницький, переклад з англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицак, А. Дещиці, Г. 

Киван, Е. Панкеєвої. К. : Основи, 1994. Т. 1. 554 с.; К. : Основи, 1994. Т. 2. 573 с. 

5. Мельник Л. Г. Технічний переворот на Україні у ХІХ ст. К. : Вид-во 

Київського ун-ту, 1972. 240 с. 

6. Нариси історії Української революції 1917 – 1921 років / Гол. редкол. 

В. А. Смолій ; кер. авт. кол. В. Ф. Верстюк. К. : Наукова думка, 2011. Кн. 1. 390 с.; 

К. : Наукова думка, 2012. Кн. 2. 464 с. 

7. Пайпс Р. Русская революция: В 3-х кн. М. : Издательский дом 

Захаров, 2005. Кн. 3. Россия под большевиками. 1918-1924. 704 с. 

8. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис : 

монографія. К. : Либідь, 1999. 976 с. 

 

Додаткова 
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38. Шимов Я. Австро-Венгерская империя. М. : Изд-во Эксмо, 2003. 608 

с. 

39. Щербина В. М. Образи інформаційного суспільства: соціологічний 

вимір. К., 2005. 246 с. 

40. Яневський Д. Хроніка «Помаранчевої» революції / за ред. О. А. 

Кравець; передмова П. О. Порошенка. Харків : Фоліо, 2005. 319 с. 
 

16. Електронні інформаційні ресурси 
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Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Офіційний сайт: 

http://www.nbuv.gov.ua  

2. Інститут історії України НАН України. Офіційний сайт: 

http://history.org.ua  

3. Офіційний веб-портал Державної архівної служби України: 

http://www.archives.gov.ua  

4. Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства. Офіційний сайт: http://undiasd.archives.gov.ua  

5. Офіційний веб-сайт Українського інституту національної пам'яті: 

www.memory.gov.ua/  

 

Додатки 

Плани практичних занять 

Заняття 1. Революції ХІХ – початку ХХ ст.: соціальні та політичні 

трансформації. 

1. Теоретичне обґрунтування ролі революцій в історії суспільства. 

2. Промислова революція на українських землях у складі Російської імперії. 

3. Революція 1848 р. на українських землях у складі Австрійської імперії.  

4. Революція і контрреволюція як амбівалентний зріз формування 

політичної культури суспільства. 

 

Заняття 2. Експліцитний образ революції 1917 р. в наукових 

публікаціях. 

1. Російська революція 1917 р. – інтерполяція системи державного 

управління в теорії та практиці.  

2. Монархічна та республіканська тенденції в перспективах розвитку 

Російської революції. 

3. Наукові оцінки соціальних аспектів революції. 

 

Заняття 3. Українська національна революція 1917-1921 рр. 

1. Революція в суспільно-політичній думці українських інтелектуальних 

еліт.  

2. Традиція переплетення соціальних та національних гасел в нових умовах 

політичної боротьби.  

3. Українська революція як «транзитна»: геополітичні виклики у регіоні 

Центрально-Східної Європи. 
 

Заняття 4. Комуністична революція у рефлексіях теоретиків 

більшовизму. 

1. Теоретико-методологічне обґрунтування необхідності побудови держави-

комуни у працях лідерів більшовицької партії.  

2. Концепція С. Кульчицького про радянську та комуністичну революції.  

http://www.nbuv.gov.ua/
http://history.org.ua/
http://www.archives.gov.ua/
http://undiasd.archives.gov.ua/
http://www.memory.gov.ua/
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3. Революційні тенденції 1918-1919 рр. у країнах Центральної та Західної 

Європи у візії керівників РКП(б). 

 

Заняття 5. Комуністична модернізація українського суспільства 

наприкінці 1920-х – у 1930-х рр.  

1. Злам патріархальних основ українського селянства у період суцільної 

колективізації. 

2. Структуризація економіки згідно принципів побудови комуністичного 

суспільства.  

3. Концептуалізація культурної революції як елементу виховання 

будівничого комунізму.  

 

Заняття 6. Революції в Україні у другій половині ХХ ст. 

1. Роль науково-технічної революції в формуванні нового типу 

господарських і суспільних відносин.  

2. Антикомуністичні революції кінця 1980-х років у країнах Центрально-

Східної Європи.  

3. «Революція на граніті» в умовах розпаду радянської політичної системи.  

 

Заняття 7. Амбівалентні процеси державотворення в Україні на рубежі 

ХХ-ХХІ ст.  

1. «Оксамитова революція» в парламенті 2000 р.  

2. «Помаранчева революція» та «Революція гідності» як діахронний елемент 

еволюції суспільно-політичних та соціально-економічних процесів.  

3. Просторово-регіональна конфігурація репрезентації революційних 

тенденцій. 
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