
Дисципліна Вибіркова дисципліна 3.2 «Соціальні і національні 

рухи в Україні в добу середньовіччя » 

Рівень BO бакалавр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Середня освіта (Історія) «Середня освіта. Історія, 

правознавство»;  

 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

2-й курс, 4-й семестр / 3-й курс, 5 семестр  

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них 

лекції/практичні) 

ДФН: 150 год. (30/24), 5 кредитів 

ЗФН: 150 год. (8/6), 5 кредитів 

 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання  

Історії України та археології 

Автор дисципліни Приймак Валентина Олексіївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Перебіг подій в історії соціальних та національних 

рухів у добу середньовіччя; історичні персоналії 

даного періоду; понятійно-термінологічний апарат. 

Що буде вивчатися Актуальні проблеми дослідження соціальних та 

національних рухів в Україні у добу середньовіччя; 

причини, рушійні сили, хід та наслідки цих рухів; 

видатні персоналії окресленого періоду; історичне 

значення даних рухів; сучасне висвітлення цієї теми 

у вітчизняній та іноземній історіографії, 

джерелознавстві, політичній, економічній, 

соціальній та військовій історії. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Розвиток мотивації студентів до професійного 

вдосконалення: самостійне опрацювання джерел та 

нових історичних досліджень із даної теми, 

формування власної наукової точки зору з даної 

історичної проблематики, набуття практичних умінь 

і навичок розв’язання наукових проблем з історії 

окресленого періоду. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Студенти матимуть базові знання про основні 

напрямки, тенденції та закономірності соціальних та 

національних рухів в Україні в добу Середньовіччя, 

умітимуть розкрити їх органічну єдність і, водночас, 

специфіку; ознайомляться із новітніми 

досягненнями української історичної науки, що 

вивчає епоху Середньовіччя і різномаїття 



соціальних і національних рухів його доби; 

навчаться  вільно оперувати культурними, 

історичними та політичними категоріями й 

поняттями Середньовіччя та розуміти їх ґенезу; 

сформують уміння самостійно виявляти, вивчати й 

аналізувати історичні процеси, події та явища цієї 

епохи; будуть уміти аналізувати сутність 

соціальних рухів, особливо селянських, їх причини 

та наслідки; виявлятимуть знання і розуміння 

історії, культури та військового мистецтва 

українського козацтва. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Вдосконалення уміння аналізувати нову наукову 

літературу із цього історичного періоду; 

забезпечення наукової і професійної (теоретичної та 

практичної) підготовки конкурентоспроможного 

компетентного фахівця, здатного реалізувати 

професійну діяльність у загальноосвітньому закладі, 

забезпечувати різні форми здобуття освіти базового 

рівня та поглиблювати інструментальні знання та 

когнітивні уміння 

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

