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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 кр./120 год 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), практичні (8 год.),  самостійна 

робота (104 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що практичні роботи 

студентів, зокрема ІНДЗ, будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Брак посилань на 

використані джерела, використання роботи інших студентів 

становлять приклади можливої академічної недоброчесності, 

проте мають право на виправлення. Встановлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахування цього завдання, незалежно від 

обсягу та виду плагіату. 

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають 

усі без винятку лекції та практичні заняття курсу, у тому 

числі, проведені дистанційним чином. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати чергове 

заняття. Студенти зобов’язані дотримуватися заздалегідь 

узгоджених термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених навчальним курсом дисципліни. З об’єктивних 

причин навчання може відбуватися в онлайн-режимі (за 

погодженням з адміністрацією факультету). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Студенти 

можуть пропонувати та узгоджувати із викладачем виконання 

додаткових навчальних завдань, не визначених робочою 

програмо дисципліни: ІНДЗ; індивідуальних, парних та 

колективних творчих проєктів; створення кейсів щодо 

тематики лекційних та практичних занять; участь у 

тематичних вебінарах, семінарах та конференціях тощо. 

Що будемо вивчати?  Процес формування та розвитку багатомільйонного 

українського народу, його діяльності в соціально-

економічній, духовній, політичній і державній сферах з 

давніх-давен до сьогодення. 
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Чому це треба вивчати?  Формування історичної свідомості молоді, в якій 

поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний 

розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між 

минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь 

українців, виховання громадянського патріотизму, 

відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до 

активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави 

Україна. 

Яких результатів можна 

досягнути?  
 Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних 

джерел для розв’язування професійних завдань і 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними 

подіями та явищами.  

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань.  

 Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних досліджень і аналізу 

літературних джерел.  

 Брати активну участь у громадсько-політичному житті, 

мати громадянську позицію, високу історико-політичну 

культуру та застосовувати дані історичної науки для 

вирішення професійних завдань. Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культурних 

особливостей співрозмовника.  

 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності.  

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.  

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Здатність бути критичними і самокритичними.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність працювати в команді.  

 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.  

Зміст дисципліни Стародавня доба в історії України. Витоки та передумови 

формування української культури. Середньовічна держава 

Київська Русь. Культура Київської Русі. Українські землі під 

владою іноземних держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.). 

Розвиток української культури. Українське козацтво. 

Українська національна революція середини ХVІІ ст. 

Гетьманщина, Правобережна Україна і Запорозька Січ в кінці 



 

 

Розробник         Янчук М.М. 

 

ХVІІ - ХVІІІ ст. Українська культура (середина ХVІІ – кінець 

ХVІІІ ст.). Українське бароко. Українські землі у складі 

Російської та Австрійської імперій (перша половина ХІХ) 

Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської 

імперій (друга половина ХІХ ст.) Українські землі на поч. XX 

ст. УРСР у 1954-1991 рр. Україна в умовах незалежності.  

Обов’язкові завдання Відвідування лекційних занять; виконання завдань 

практичних занять; виконання поточного, модульного та 

підсумкового тестування; захист із презентацією 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Міждисциплінарні зв’язки Українська мова за професійним спрямуванням, 

українознавство.  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Янчук М.М. Активність духовенства Київської єпархії 

щодо відкриття церковних шкіл у 1860-х роках.  

2. Янчук М.М. Відкриття церковних шкіл в Уманському 

повіті у 1860-х роках  

3. Янчук М.М.  Освітній процес у початкових церковних 

школах ХІХ ст.  

4. Кузнець Т.В., Янчук М.М. Початкова освіта в Київській 

єпархії ХІХ століття: загальні зауваги  

5. Янчук М.М. Початкові церковні школи кінця ХІХ - початку 

ХХ століття за даними церковної статистики 

6. Янчук М.М. Підготовка учительських кадрів у церковно-

учительських школах наприкінці xix-на початку xx століття  

7. Янчук М.М. “Труды Киевской Духовной Академии” про 

початкові народні школи у другій половині ХІХ століття   

8. Янчук М.М. Учительський корпус церковнопарафіяльних 

шкіл київської єпархії: формування, якісний склад та 

практики повсякдення (друга половина хіх-початок хх ст.)  

9. Янчук М.М. Учительський корпус церковнопарафіяльних 

шкіл у фонді київської єпархіальної училищної ради   

10. Янчук М.М. Формування учительського корпусу 

початкових народних шкіл київської єпархії на сторінках 

«руководства для сельськых пастырей» 60-років xix ст.  

Поточний контроль Тестування (поточне та модульне); оцінювання завдань, 

визначених планами практичними занять, індивідуальних 

завдань; захист та презентація ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Екзамен 


