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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

_03 – гуманітарні 

науки____ 
(шифр і назва) За вибором 

 Напрям підготовки  

032 – історія та 

археологія____________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

__032 історія та 

археологія____ 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

6-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –3  

самостійної роботи 

студента -4,5  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 48 год.   год. 

Практичні, семінарські 

 0 год.   год. 

Лабораторні 

 0 год.  год. 

Самостійна робота 

 72 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 0 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 48: 72 

для заочної форми навчання – 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Мета курсу – вивчити основні події, напрями і зміст історичного розвитку 

Росії у ХІХ – на початку ХХІ ст., акцентуючи на внутрішній політиці влади, 

громадській думці, суспільно-політичних течіях та рухах, революційних зламах, 

проблемах формування нової російської державності.   

 Завдання курсу – охарактеризувати державну політику російської влади у ХІХ 

– на початку ХХ ст., її вплив на різні суспільно-політичні течії та рухи, соціальні 

верстви й прошарки; проаналізувати основні етапи історії радянської Росії, 

взаємини у трикутнику “держава – суспільство – народ”; вивчити зміст і наслідки  

державної політики в 1990-х – 2000-х роках, простежити еволюцію російської 

політичної системи, труднощі формування нової російської ідентичності.   

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні факти, дати й події з історії Росії ХІХ – початку ХХІ ст.;  загальні 

тенденції розвитку Росії; особливості організації та функціонування центральної 

влади, суспільно-політичного, соціально-економічного, духовного, культурного 

розвитку на різних етапах історії, усвідомлювати Росію як євразійську 

поліетнічну державу, що знаходиться на перехресті цивілізаційних упливів між 

Заходом і Сходом.         

 вміти: аналізувати етапи російської державності; характеризувати роль 

самодержавної влади як одного з визначальних чинників російської історії; 

показати вплив багатоетнічного й багатоконфесійного характеру держави на її 

розвиток;  виявляти вплив зовнішніх факторів, особливо Заходу, на розвиток 

Росії; критично оцінювати значення як окремих історичних особистостей, так і 

соціальних груп у подіях, явищах і процесах суспільного життя. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Російська імперія в ХІХ – на початку ХХ ст.: влада і 

суспільство у пошуках шляхів розвитку країни. 

 

Тема 1. Росія наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Російська 

імперія на зламі ХVІІІ – ХІХ ст. Палацовий переворот 1801 р. Державний 

лібералізм Олександра І: наміри та конкретні заходи. Реформаторська діяльність 

М. Сперанського. Селянська реформа в балтійських губерніях. Конституція М. 

Новосильцева. О. Аракчеєв. Освічені кола і політичний курс Олександра І. 

Консервативна опозиція: М. Карамзін. Декабристи як перша політична опозиція в 

Росії. Проекти П. Пестеля та М. Муравйова. Події 14 грудня 1825  р. Микола І: 

самодержавно-бюрократична модель державних перетворень. Кодифікація 

законів. Діяльність таємних комітетів із селянського питання. Є. Канкрін і 

фінансові перетворення. “Теорія офіційної народності”. Громадська думка і 
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суспільні течії. Консервативно-монархічний напрям. П. Чаадаєв. Західники і 

слов’янофіли. В. Бєлінський, О. Герцен. Теорія “російського соціалізму”. Вплив 

зовнішньої політики та міжнародного становища Росії на внутрішньополітичні 

процеси. Росія і Європа. Російсько-французька війна 1812 р. Віденський конгрес. 

Утворення “Священного союзу”. Війни Росії з Туреччиною та Іраном. Росія і 

Кавказ. Основні тенденції економічного та соціального розвитку Росії в першій 

половині ХІХ ст. Етно-релігійна структура імперії. Національне питання і 

пробудження націй. Російська імперська культура: освіта, наука, література, 

мистецтво.  

Тема 2. Російська імперія в другій половині ХІХ ст. Кримська війна (1853-

1856) та реформаторський вибір Олександра ІІ. Підготовка і впровадження 

селянської реформи 1861 р. Вплив польського повстання 1863 р. на внутрішню 

політику уряду. Перетворення в галузі місцевого управління. Судова реформа. 

Військові реформи. Конституційні проекти П. Валуєва, П. Шувалова, М. Лоріс-

Мелікова. Реформи в галузі  культури. Перші кроки в модернізації економіки. 

Убивство Олександра ІІ. Особистість та оточення Олександра ІІІ. Курс уряду на 

“контрреформи”. Політика в селянському питанні. Нове земське і міське 

положення. Зміни в системі освіти. Суспільно-політичний рух. Вплив реформ на 

громадську думку. Поляризація російського суспільства. Діяльність О. Герцена та 

М. Чернишевського. Формування радикального народництва. Революційні гуртки 

і групи початку 70-х років. “Ходіння в народ”. “Земля і воля” 70-х років. “Народна 

воля”. Перехід до терору. Реформістська течія в народництві. Зміцнення 

консервативного крила. Земський рух і земський лібералізм. Вплив зовнішньої 

політики та міжнародного становища Росії на внутрішньополітичний курс. Росія і 

Європа: від “Союзу трьох імператорів” до угод  з Францією.  Участь Росії у 

східній кризі 70-х років ХІХ ст. Завершення Кавказької війни. Приєднання 

Середньої Азії. Далекосхідна політика. Нові тенденції в економічному та 

соціальному розвитку країни. Імперія Романових і націоналізм: тенденції до 

форсованої інтеграції, адміністративної уніфікації та мовно-культурної 

русифікації. Політизація неросійських національних рухів. Духовне життя і 

культура. Бінарність російської культури. Вклад народів Росії в імперську 

культуру.  

Тема 3. Росія на початку ХХ ст. Микола ІІ та його оточення. Реформи С. 

Вітте. Політизація суспільного життя. Оформлення ліберальної опозиції. 

Соціалістична течія опозиційного руху. Російсько-японська війна. Події 9 січня 

1905 р. Влада і революція. Маніфест 17 жовтня 1905 р. Розкол опозиції. Політичні 

партії в революції. Думський етап революції. Діяльність І та ІІ Державних дум. 

“Порядок і реформи” П. Столипіна. Третьочервнева політична система.  

Діяльність ІІІ Державної думи. Підготовка і впровадження аграрної реформи. 

Зміни в програмах і тактиці політичних партій. Початок діяльності ІV Державної 

думи. Міжнародне становище і зовнішня політика. Духовна культура “срібного 

віку”. Участь Росії у Першій світовій війні (1914–1917). Національні та імперські 

мотиви вступу Росії у війну. Перемоги і поразки російської армії. Наростання 

опозиційних настроїв у ІY Думі. Прогресивний блок 1915 р. Воєнно-політичні 
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кризи 1915 та 1916 рр. Дезорганізація державної влади. Лютневі події 1917 р. в 

Петрограді. Падіння самодержавства. Утворення Тимчасового уряду. 

 

 

Змістовий модуль 2. Росія в радянську й пострадянську добу: держава, 

суспільство, людина.  

 

Тема 4. Росія (СРСР) між світовими війнами (1917–1939). Внутрішня та 

зовнішня політика Тимчасового уряду в березні-жовтні 1917 р. Жовтневий 

переворот більшовиків. Формування органів центральної влади. Скликання 

Установчих зборів та їх розгін. Брестський мирний договір з Центральними 

державами. Встановлення однопартійної більшовицької диктатури. Політика 

“воєнного комунізму”. Червоний терор. Білий рух. Бойові дії на фронтах 

громадянської війни (1918–1922). Економічна та політична криза початку 20-х 

років. Х з”їзд РКП (б) і перехід до нової економічної політики. Національно-

державне будівництво. Утворення СРСР. Хвороба і смерть В. Леніна. Боротьба за 

владу в партії та державі. Провал планів перемоги світової революції. 

Встановлення режиму особистої влади Й. Сталіна. Відмова від НЕПу. 

Запровадження “надзвичайних” заходів у хлібозаготівлі. Політика “великого 

стрибка”. Перший п’ятирічний план та його реалізація. Перехід до насильницької 

колективізації на селі. Голодомор 1932–1933 рр. Друга п’ятирічка та її результати. 

Утвердження централізованої командно-адміністративної системи управління 

економікою. Посилення репресивно-каральних функцій держави. Політика 

масових політичних репресій. Конституція 1936 р. Участь СРСР у спробах 

створення системи колективної безпеки в Європі. Програма і здійснення 

культурної революції. Репресії проти наукової і творчої еліти. Формування 

радянської інтелігенції. Утвердження принципів класовості і партійності у сфері 

художньої творчості. Радянська література і мистецтво.  

Тема 5. СРСР у Другій світовій війні (1939–1945). Радянсько-німецький 

пакт 1939 р.  про ненапад та таємні додатки до нього. Напад Німеччини на 

Польщу. Приєднання до СРСР Західної України і Західної Білорусії. Включення 

Литви, Латвії, Естонії, Бессарабії і Північної Буковини до складу Радянського 

Союзу. Радянсько-фінляндська війна. Підготовка СРСР до війни з Німеччиною. 

Напад Німеччини на Радянський Союз. Поразки Червоної армії влітку-восени 

1941 р. Битва під Москвою. Становище на радянсько-німецькому фронті у 1942 р. 

“Новий порядок” на окупованій території. Рух Опору. Утворення 

антигітлерівської коаліції. Сталінградська битва. Битва на Курській дузі. 

Наступальні операції Збройних сил СРСР у 1944 р. Відкриття Другого фронту в 

Європі. Участь Радянської армії у переможних битвах на завершальному етапі 

війни в Європі. Капітуляція Німеччини. Участь СРСР у війні з Японією. Підсумки 

та результати війни. 

Тема 6. СРСР у 1945 – 1991 роках: основні етапи й тенденції розвитку. 

Зміни в міжнародній обстановці після Другої світової війни. Початок “холодної 

війни”. Утворення двох світових систем. Післявоєнна відбудова народного 

господарства. Посуха і голод 1946 р. Посилення карально-репресивних функцій 
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радянського режиму. “Ждановщина” та ідеологічні кампанії 1946–1952 рр. 

Смерть Й. Сталіна. Боротьба за владу в партії та державі. М. Хрущов. Початок 

процесу обмеженої десталінізації суспільно-політичного життя. ХХ з”їзд КПРС та 

його значення. Опір консервативних сил. Економічні реформи. Продовольча 

програма й освоєння цілинних земель. Децентралізація управління 

промисловістю. Початок освоєння космосу.  Нові елементи соціальної політики. 

“Відлига” у сфері духовного життя.  Інтервенція в Угорщину. Карибська криза. 

Активізація консервативних сил у вищому керівництві СРСР. Кремлівський 

переворот у жовтні 1964 р. Л. Брежнєв та його оточення. Ідеологія і практика 

розвинутого соціалізму. Дисидентський рух. Творчість “шістдесятників”. 

Ідеологічні обмеження в галузі духовної культури. Суперечності економічного та 

соціального розвитку. Вплив зовнішньої політики та  міжнародного становища 

СРСР на внутрішньополітичний курс. Придушення “Празької весни”. Радянсько-

американські відносини. Загальноєвропейська нарада в Гельсінкі з питань безпеки 

і співробітництва. Радянська інтервенція в Афганістан. Ю. Андропов і К. 

Черненко на чолі парті ї держави. Прихід до влади М. Горбачова. Курс на 

прискорення соціально-економічного розвитку. Чорнобильська катастрофа. 

Політика “гласності”. Творча інтелігенція в умовах “перебудови”. Нове політичне 

мислення у зовнішній політиці. Налагодження радянсько-американської 

співпраці. Припинення інтервенції в Афганістані. Падіння комуністичних 

режимів у Східній Європі. Завершення “холодної війни”. З’їзди народних 

депутатів СРСР та їх рішення. Активізація національних рухів у союзних 

республіках. Суверенізація республік. “Новоогарьовський процес”. Серпневий 

“путч” 1991 р. Утворення незалежних держав. Розпад СРСР. Біловезька угода. 

Утворення СНД.  

Тема 7. Пострадянська Росія: основні тенденції розвитку. Проголошення 

державного суверенітету. Політичний курс Б. Єльцина. Початок радикальних 

економічних реформ. Підписання Федеративного договору. Конституційна криза 

1992-1993 рр. Конституція 1993 р. Політична структуризація суспільства. 

Міжнаціональні суперечності. Перша Чеченська війна. Президентські вибори 

1996 р. Труднощі формування ринкової економіки. Соціальна поляризація. 

Серпнева криза 1998 р. Початок Другої Чеченської війни. Президентські вибори 

2000 та 2004 р. Політичний курс президента В. Путіна. Президентські вибори 

2008 р. Політичний курс президента Д. Медведєва. Президентські вибори 2012 р. 

та 2018 р. “Путінократія”. Основні суспільно-політичні течії та партії. Російське 

суспільство: проблеми ідентичності. Росія і Захід. Росія і країни СНД. Російсько-

українські взаємини. Українська Революція Гідності. Анексія Криму і початок 

російської агресії на Донбасі. “Гібридна” війна Росії проти України..   
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль  

Змістовий модуль 1. Російська імперія в ХІХ – на початку ХХ ст.: влада і 

суспільство у пошуках шляхів розвитку країни 

Тема 1. Росія 

наприкінці 

ХVІІІ – у 

першій половині 

ХІХ ст.  

16 6    10       

Тема 2. 

Російська 

імперія в другій 

половині ХІХ 

ст. 

16 6    10       

Тема 3.Росія на 

початку ХХ ст. 

16 6    10       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

48 18    30       

Змістовий модуль 2. Росія в радянську й пострадянську добу: держава, 

суспільство, людина 

Тема 4. Росія 

(СРСР) між 

світовими 

війнами 

20 8    12       

Тема 5.  СРСР у 

Другій світовій 

війні  

14 6    8       

Тема 6.СРСР у 

1945-1991 рр.: 

основні етапи 

тенденції 

розвитку 

20 8    12       

Тема 7.Пострад. 

Росія: основні 

тенд. розвитку  

18 8    10       

Разом за 

змістовим 

72 30    42       
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модулем 2 

Усього годин  120 48    72       

 

 

                                                                                                              

5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Росія наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 10 

2 Російська імперія в другій половині ХІХ ст. 10 

3 Росія на початку ХХ ст. 10 

4 Росія (СРСР) між світовими війнами 12 

5 СРСР у Другій світовій війні 8 

6 СРСР у 1945-1991 рр.: основні етапи й тенденції 

розвитку 

12 

7 Пострадянська Росія: основні тенденції розвитку 10 

 Разом 72 

 

 

 
6. Методи навчання 

У ході вивчення курсу використовуються такі методи навчання: словесний 

(діалог, бесіда), наочний (карти, ілюстрації, схеми, таблиці). 

                                                                                                    

 

7. Методи контролю 

У процесі вивчення дисципліни “Історія Росії ХІХ – поч. ХХІ ст.: влада і 

суспільство” використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового  

контролю. 

Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль 

здійснюється за напрямами: 

✓  контроль за систематичністю й активністю роботи на аудиторних 

заняттях; 

✓  контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза 

межами аудиторних занять. 

Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами 

підсумкових контрольних робіт із змістових модулів. Упродовж семестру 

студенти зобов’язані виконати дві контрольні роботи. 

Підсумковий залік виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Навчальна дисципліна вважається зарахованою, а студенти отримають 

залік в разі набору впродовж семестру не меше 51 балу. 
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8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3   Т4 Т5 Т6 Т7 100 

15 15 15   15 10 15 15 

 

Завдання модульного контролю 

 

Змістовий модуль №1 

 

Реферування (за вибором) наукової статті, розділу монографії  (45 балів) 

 

( Полещук Т. Історія Росії (ХІХ – поч. ХХІ ст.). Тематика і методичні 

поради для підготовки до семінарських занять. – Львів: ПАІС, 2014 ). 

 

Змістовий модуль №2 

 

Колоквіум ( 55 балів) 

 

Питання на колоквіум 

 

Чи була, на Вашу думку, альтернатива більшовицькому перевороту в жовтні 

1917 р.? 

Чи була, на Вашу думку, НЕП альтернативою сталінському планові 

будівництва соціалізму в СРСР? 

Чи погоджуєтеся Ви з тезою: “Разом з Німеччиною СРСР несе 

відповідальність за розв’язання Другої світової війни”? 

Проаналізуйте зміст і результати політики “десталінізації”. 

Чому реформи М. Горбачова привели до розпаду СРСР? 

Порозмірковуйте над змістом і результатами “шокової терапії” Б. Єльцина. 

У чому, на Вашу думку, зміст “путінократії”? 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 
81-89 В Дуже добре  Добре 
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71-80 С Добре 
Зараховано 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких критеріях: 
 

“Зараховано”:  

• студент повністю або в основному володіє фактичним матеріалом курсу, 

не припускається істотних помилок при його викладі; 

• здатен робити аргументовані висновки й узагальнення, пов’язувати 

отриману інформацію з матеріалом інших навчальних дисциплін; 

• демонструє навики самостійної роботи з джерелами та літературою 

курсу; 
 

“Незараховано”: 

• студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його 

проблематиці; 

• при спробі викладу матеріалу припускається грубих помилок; 

• не може зробити жодних висновків та узагальнень. 

 

 

9. Методичне забезпечення 

Навчальна програма, плани семінарських занять із методичними порадами та 

рекомендаціями (Полещук Т. Історія Росії (ХІХ – поч. ХХІ ст.). Тематика і 

методичні поради для підготовки до семінарських занять. – Львів: ПАІС, 2014), 

завдання на самостійну роботу.  

 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

Барсенков А. С., Вдовин А. И. История России: 1917–2009. – 3-е изд. – М.: Аспект 

Пресс, 2010.  

Журавлев С. В., Соколов А. К., Пихоя Р. Г. История современной России. 

Десятилетие либеральных реформ: 1991–1999 гг. – М.: Новый хронограф, 2011.  

История России. ХХ век: В 2-х т./ Отв. ред. А. Зубов. – М.: АСТ, 2009. – Т. 1–2. 

История России. ХІХ век: Учебник для вузов: В 2 ч. / Под ред. В. Г. Тюкавкина. – 

М.: Владос, 2004. – Ч. 1–2.  

История России ХІХ – начала ХХ в.: Учебник для исторических факультетов 

университетов / Под ред. В.А. Федорова. – М.: Зерцало,1998. 

История России с древнейших времен до наших дней: В 2-х т.: Учебник / Под ред. 

А. Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2012. – Т.1 – 2. 

Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії. 1917–1991 / Пер. з англ. – 

К.: Мегатайп, 2000. 
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Нариси історії Росії / За заг. редакцією О. О. Чубар’яна / Пер. з рос. – К.: Ніка-

Центр, 2007. 

Новейшая история России: Учебник / Под ред. А. Н.Сахарова. – М.: Проспект, 

2013.  

Отечественная история России новейшего времени: 1985–2008 гг.: Учебник / Отв. 

ред. А. Б. Безбородов.– 2-е изд., перераб и доп.  – М.: РГГУ, 2009. 

Полещук Т. Історія Росії ХІХ – початку ХХ ст.: Навч. посіб. – Львів: ПАІС, 2008.    

Соколов А. К. Курс советской истории,1917–1940: Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Высшая школа, 1999.  

Соколов А. К., Тяжельников В. С. Курс советской истории, 1941–1991: Учебное 

пособие для студентов вузов. – М.: Высшая школа, 1999.   

Троицкий Н. А. Россия в ХІХ веке: Курс лекций. – М.: Высшая школа, 1997.  

Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552–1917) / Пер. с англ. – Смоленск: 

Русич, 2000.   

Хоскинг Дж. История Советcкого Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск: 

Русич, 2000. 

 

Допоміжна 

Перелік додаткової літератури:  

 

Полещук Т. Історія Росії (ХІХ – поч. ХХІ ст.). Тематика і методичні поради для 

підготовки до семінарських занять. – Львів: ПАІС, 2014. 

 

Геллер М. История Российской империи: В 3 т. – М.: МИК, 1997. – Т. 1–3. 

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / пер. з нім. 

– Львів: Вид-во Українського католицького ун-ту,  2005. 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (ХVІІІ – начало ХХ 

в.): В 2 т. –2-е изд., испр. – СПб.: Изд-во “Дмитрий Буланин”, 2000. – Т. 1–2.  

Плохій С. Остання імперія. Занепад і крах Радянського Союзу / пер. з англ. – 

Харків: Книжковий “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. 

Райтшустер Б. Путінократія. Людина влади та її система / пер. з нім. – Харків: 

Віват, 2015. 

Саттер Д. Менше знаєш, краще спиш. Шлях Росії до терору та диктатури за 

Єльцина і Путіна. – Київ: Дух і Літера, 2016.   

 

11. Інформаційні ресурси 

www.historians.in.ua 

www.lviv.center.org 

www.istpravda.com.ua 

www.iriran.ru 

history.org.ua 

likbez.org.ua 

 

http://www.historians.in.ua/
http://www.lviv.center.org/
http://www.istpravda.com.ua/

