
Опис навчальної дисципліни вільного вибору 

 

Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 3.1 «Гетьманщина: 

політика і суспільство в останній чверті XVII – 

80-х рр. XVIII ст.» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

Середня освіта (Історія) 

Середня освіта. Історія, правознавство 

Форма навчання денна / заочна 

Курс, семестр, протяжність 
2 курс, 4 семестр / 3 курс, 5 семестр, один 

семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

150 год. (30 / 24), 5 кредитів  

150 год. (8 / 6), 5 кредитів  

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
історії України та археології 

Автор дисципліни 

кандидат історичних наук;  

доцент кафедри історії України та археології 

Пришляк Володимир Васильович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базові знання з дисциплін: «Історія України 

нового часу (друга половина XVII–XVIII ст.)», 

«Історія української культури», «Історія 

Західної Європи раннього Нового часу». 

Що буде вивчатися 

Дослідження та сучасне висвітлення одного зі 

знакових періодів української історії – 

козацько-гетьманської держави Війська 

Запорозького та її суспільства,   історіографії, 

джерелознавства, політичної,  соціальної, 

економічної та військової історії.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Національна за змістом і формою станова 

козацька автономія  – Військо Запорозьке у 

складі Російської імперії в останній чверті 

XVII – 80-х рр. XVIII ст. в контексті 

модернізації та трансформації суспільно-



історичних процесів у Центрально-Східній 

Європі ранньомодерної доби.  

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Вироблення ґрунтовної власної точки зору з 

приводу історіографії, археографії, палеографії 

та фактографії наукової проблематики з історії 

Гетьманщини кінця XVІI – XVIII  ст. у сфері 

політики, економіки, соціуму та культури. 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

1. Здатність переосмислювати вузлові 

питання української історії доби 

Гетьманщини;  

2. Уміння аналізувати джерела та  

історіографію питань, що перебувають в 

полі зору українських та іноземних 

дослідників; 

3. 3астосовувати сучасні підходи до їх 

трактування; 

4. Використовувати і перевіряти дані із 

всесвітньої мережі Інтернет; 

5. Підтримувати конструктивну дискусію; 

6. Інтерпретувати результати власних 

досліджень та формулювати 

обґрунтовані висновки. 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

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

