
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 12.4 «Українське 

національне відродження  (кінець XVIII 

– початок ХХ ст.)» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Навчальна дисципліна розроблена 

відповідно до освітньо-професійних 

програм «Історія, європеїстика, 

археологія» спеціальності  032 Історія та 

археологія та «Середня освіта. Історія, 

правознавство» спеціальності 014.03 

Середня освіта (історія), а також 

пропонується на вибір здобувачам 

інших освітніх програм та освітніх 

рівнів.    

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, протяжність 4/5, 8/10, семестр 

Семестровий контроль Залік  

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Денна: всього – 150/ лекцій – 30/ 

практичні – 24. 

Заочна:  всього – 150/ лекцій – 8/ 

практичні – 6. 

Мова викладання Українська  

Кафедра, яка забезпечує викладання  Історії України та археології  

Автор дисципліни Шваб Анатолій Георгійович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Загальне знання історії України ХІХ – 

початку ХХ століття. 

Що буде вивчатися Комплекс подій і явищ кінця XVIII - 

початку XX ст., пов'язаних із 

поширенням масового національного 

самоусвідомлення, пожвавленням і 

піднесенням національного руху, 

розвитком усіх галузей культурного 

життя українців. 

Чому це цікаво/треба вивчати Навчальна дисципліна охоплює широке 

коло питань пов’язаних із «Українським 

відродженням», які суттєво розширюють 

знання з історії України нового часу та 

формують глибше розуміння процесу 

українського державотворення новітньої 

доби. Її зміст та структура укладені із 

врахуванням найсучасніших підходів 

історичної науки і фокусується на таких 

темах: українське «національне 

відродження» в контексті європейської 

історії кінця XVIII – першій половині ХІХ 

ст.; інституційний розвиток українського 

руху в середині та другій половині ХІХ ст.; 



ідейні основи українського руху в другій 

половині ХІХ ст.; культурно-інтелектуальна 

історія України ХІХ ст.; модернізація 

українського національного руху на 

початку ХХ ст.; український національний 

рух у період Першої світової війни. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Глибше пізнати особливості українського 

національного відродження  кінця XVIII – 

початку ХХ ст. в контексті загальносвітової 

історії; причинно-наслідкові зав’язки  його 

перебігу та впливу на новітню історію 

України; особливості, форм та проявів на 

різних етапах і його регіональні 

відмінності; роль внутрішніх та зовнішніх 

чинників в історії українського 

націєтворення.  

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Набуті знання під час засвоєння навчальної 

дисципліни поглиблюють розуміння історії 

українського націє та державотворення;  

сприяють усвідомленню взаємозв’язку між 

історичними подіями, явищами і процесами 

в минулому та сучасності України; 

формують здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу історичних 

процесів минулого і сучасного на прикладі  
історії українського національного 

відродження  кінця XVIII – початку ХХ ст.; 

вчать описувати, пояснювати й оцінювати 

політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та 

ідеологічних контекстах. 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на 

вебсайті факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

