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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
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Рік навчання,  
семестр 
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Кількість кредитів 4 

Лекції: 18 годин 

Практичні заняття: 14 години 

Самостійна робота: 88 годин 

Курсова робота: так 

Форма навчання денна 

Форма підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Лектор 

 

Цецик Ярослав Петрович к.і.н., доцент 
кафедри державного управління, 
документознавства та інформаційної 
діяльності   

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Цецик_Яро

слав_Петрович 

ORCID  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2527-2155 

Як комунікувати y.p.tsetsik@nuwm.edu.ua 

тел. 098-422-81-28 
Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Актуальність навчальної дисципліни полягає у тому, що здобувачі  

оволодівають ключовими поняттями про особливості суспільно-

політичного та соціально-економічного розвитку України у ХІХ столітті. 

Метою викладання дисципліни: засвоєння сутності та специфіки 

розвитку України у ХІХ столітті, аналізу факторів, які виливали на 

політичні та соціально-економічні процеси, дослідження 

https://orcid.org/0000-0002-2527-2155?lang=ru
mailto:y.p.tsetsik@nuwm.edu.ua
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русифікаторської політики на українських землях. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній 

платформі Moodle 

 

Компетентності 

ФК 05.   Здатність до аналізу та синтезу першоджерел та наукових 
відомостей з історії України та краєзнавчих досліджень для 
використання у практичній професійній діяльності; вміння 
характеризувати видатні історичні постаті, розуміти роль та місце 
людини в історичному процесі. 
ФК 09.  Розуміння, на основі аналізу джерельної та історіографічної 
бази, основних закономірностей й особливостей соціально-політичного 
й економічного розвитку країн Європи та Америки Нового часу. 
ФК 10.  Співставлення спільних та відмінних рис у розвитку країн і 
регіонів Європи та Америки Новітнього  періоду. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 09. Співвідносити історію політичної та суспільної   думки із 
загальноісторичним розвитком. 
ПРН 12.  Вміти оцінювати, класифікувати й інтерпретувати джерела й 
теоретичний матеріал з історії та культури України. 

Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять: 

1.  Структура української історії в ХІХ ст. Адміністративно-

територіальний устрій та політична система України у складі 

Російської імперії. 

Опис теми: Історіографія та джерельна база історії України у ХІХ ст. 

Зміни в адміністративно-територіальному поділі українських земель у 

складі Російської імперії. Участь українців у війні з Наполеоном.  

2. Форми взаємодії держави і суспільства в українських 

регіонах у складі монархії Габсбургів. 

Опис теми: Особливості соціально-політичного та економічного 

розвитку українських земель у складі Австрійської імперії на початку 

ХІХ ст. Роль греко-католицької церкви у національному відродження у 

першій половині ХІХ ст. Революція 1848 р. та створення Головної 

руської ради у Львові. 
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3. Соціальна структура населення й економічний розвиток 

України. Етнічний склад населення України. Росіяни на 

Україні: сфери присутності, політичні позиції, майновий 

статус, форми громадської активності.  

Опис теми: Особливості соціальної структури населення України у 

першій половині ХІХ ст. Особливості розвитку економіки регіону у 

передреформений період. Етнонаціональна структура населення, 

створення російськими урядами «смуги осілості» євреїв. Зростання 

чисельності росіян на українських землях: причини та наслідки. 

Польське повстання 1830 – 1831 рр.  

 

4. Реформи імперського уряду у 1860 – 1970-х рр.: спроби 

модернізації суспільства 

Опис теми: Суспільний рух за проведення реформ. Основні 

законодавчі акти аграрної реформи.  Особливості і наслідки аграрної 

реформи. Реформи місцевого самоврядування, судова,  військова, 

освітня, цензурна, фінансова та інші реформи. 

 

5. Економічний та соціальний розвиток українських земель у 

1860 – 1890- рр. 

Опис теми: Економічний та соціальний розвиток українських земель у 

1860–1890-х рр. Вплив аграрного реформування на розвиток 

сільського господарства. Особливості й перебіг промислового 

перевороту. Розвиток міст і торгівлі. 

 

6. Суспільно-політичні процеси на українських землях у складі 
Російської імперії у другій половині ХІХ ст. 

Опис теми: Соціальні та політичні передумови розвитку українського 

національного руху. Українське питання під час польського повстання 

1863–1864 рр. Громадівський рух 1860 –1880-х рр. та «хлопоманство». 

Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ  1876 р. та 

переслідування «українофілів». Розвиток народницького руху 

«Братство тарасівців» і студентсько-громадівський рух. 

7. Піднесення українського національного руху на 

західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. 

Опис теми: Піднесення національного руху на західноукраїнських 
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землях у другій половині XIX ст. Русофільство (москвофільство). 

Зародження руху народовців й перемога українофільської течії. 

Радикальний рух й утворення політичних партій. 

 

Тематика практичних занять: 
Практичне заняття 1. 

Структура української історії в ХІХ ст. Адміністративно-

територіальний устрій та політична система України у складі 

Російської імперії. 

Історіографія та джерельна база історії України у ХІХ ст. 

Проаналізувати причини та наслідки змін в адміністративно-

територіальному поділі українських земель у складі Російської імперії. 

Участь українців у війні з Наполеоном.  

.  
Практичне заняття 2. 

Форми взаємодії держави і суспільства в українських 

регіонах у складі монархії Габсбургів. 

Особливості соціально-політичного та економічного розвитку 

українських земель у складі Австрійської імперії на початку ХІХ ст. 

Роль греко-католицької церкви у національному відродження у першій 

половині ХІХ ст. Революція 1848 р. та створення Головної руської ради 

у Львові. 

Практичне заняття 3. 
Соціальна структура населення й економічний розвиток 

України. Етнічний склад населення України. Росіяни на 

Україні: сфери присутності, політичні позиції, майновий 

статус, форми громадської активності. 

Проаналізувати особливості соціальної структури населення України у 
першій половині ХІХ ст. Визначити головні напрями розвитку економіки 
регіону у передреформений період. Етнонаціональна структура 
населення, створення російськими урядами «смуги осілості» євреїв. 
Зростання чисельності росіян на українських землях: причини та 
наслідки. Польське повстання 1830 – 1831 рр. та причини його 
поразки. 
 
 

Практичне заняття 4. 
Реформи імперського уряду у 1860 – 1970-х рр.: спроби 

модернізації суспільства 
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Суспільний рух за проведення реформ. Основні законодавчі акти 

аграрної реформи.  Особливості і наслідки аграрної реформи. 

Реформи місцевого самоврядування, судова,  військова, освітня, 

цензурна, фінансова та інші реформи. 

 

Практичне заняття 5. 
Економічний та соціальний розвиток українських земель у 

1860 – 1890- рр. 

Опис теми: Економічний та соціальний розвиток українських земель у 

1860–1890-х рр. Вплив аграрного реформування на розвиток 

сільського господарства. Особливості й перебіг промислового 

перевороту. Розвиток міст і торгівлі. 

 
Практичне заняття 6. 

Суспільно-політичні процеси на українських землях у складі 
Російської імперії у другій половині ХІХ ст. 

Соціальні та політичні передумови розвитку українського 

національного руху. Українське питання під час польського повстання 

1863–1864 рр. Громадівський рух 1860 – 1880-х рр. Валуєвський 

циркуляр 1863 р., Емський указ  1876 р. та переслідування 

«українофілів». Розвиток народницького руху «Братство тарасівців» і 

студентсько-громадівський рух. 

 
Практичне заняття 7. 

Піднесення українського національного руху на 

західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. 

Піднесення національного руху на західноукраїнських землях у другій 

половині XIX ст. Русофільство (москвофільство). Зародження руху 

народовців й перемога українофільської течії. Радикальний рух й 

утворення політичних партій. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Здатність логічно обґрунтовувати та обстоювати свою позицію, 
здатність до навчання, комунікаційні якості, налагоджувати 
контакти з незнайомцями, уміння слухати і запитувати та давати 
відповіді, формування точки зору та прийняття рішення та інші. 
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Форми та методи навчання 

Методи навчання:  демонстрація, навчальна дискусія, дебати; 

технології викладання: тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних 

ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 

дослідження, навчання на основі досвіду та інші. 

Порядок та критерії оцінювання 

     Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
засвоїти теоретичний матеріал та здати модульні контролі знань, а 
також вчасно виконати практичні завдання. В результаті можна 
отримати такі обов’язкові бали:  

 60 балів - за вчасне та якісне виконання практичних занять, що 
становить поточну (практичну) складову його оцінки;  

 20 балів – модульний контроль 1;  

 20 балів – модульний контроль 2.  
Усього 100 балів.  
Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання 

статей, підготовка доповідей та участь в наукових студентських 
конференціях, круглих столах. Додаткові бали студентам також 
можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 
20 запитань різної складності: рівень 1 – 17 запитань по 0,9 бали 
(15,3 балів), рівень 2 – 2 запитань по 1,4 бали (2,8 бали), рівень 3 – 1 
запитання по 1,9 бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення 
поточного та підсумкового контролів знань студентів, можливість 
їм подання апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть 
бути долучені до написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу. 
В освітньому процесі використовуються  досягнення викладача курсу 

механізми та процедури в освітньому процесі університету 

https://nuwm.edu.ua/sp. 

Інформаційні ресурси 

 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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4. Кульчицький С. В. Мицик Ю. А., Власов В. С. Історія України, К.: 

Літера. 2011. –528 с. 

5. Лазарович Л. В. Історія України .К. : Знання, 2008. 683 с. 

6. Лановик Б. Д. Лазарович М. В. Історія України. К.: Знання Прес, 

2006.  345 с. 

Дедлайни та перескладання 

   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 
право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. Оголошення стосовно 
дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 
Положення про неформальну освіту. http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/. 
На ресурсі -   
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWC
B4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY 
студенти зможуть знайти: офіційні документи і рекомендації, ФБ, 
Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні, вебінари, 
короткі відеопоради студентам, аналітика, книжки, монографії, 
системи виявлення текстових запозичень, кодекси етики, 
академічне письмо, дискусії, інфографіка. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://history.org.ua/uk
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
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Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

Відповідно до договору про філію кафедри проведення занять з 
дисципліни залучаються працівники Державного архіву Рівненської 
області. 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на 
виявлення текстових запозичень через університетську платформу 
MOODLE  http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   
В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – 
за порушення принципів академічної доброчесності викладач може 
накладати санкції: зниження балів, повернення роботи на 
доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 
 

Вимоги до відвідування 

       Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних 
причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину то 
студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене заняття.  

      При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть 
самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки. 

Оновлення 

      За ініціативою викладача зміст даного курсу планується 
оновлювати щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 
наукових досягнень у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної 
справи. 
      Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни 
шляхом подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у 
галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 
академічну мобільність: 
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього 

процесу Національного університету водного господарства та 
природокористування 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
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http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами 

академічної мобільності в Національному університеті водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

Здобувачі  можуть отримати доступ до таких міжнародних 
інформаційних ресурсів: 
- електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 
- Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-
avtoram 
- База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-
dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

Здобувачі можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній 
доброчесності в Україні (SAIUP)   https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj.  
 

 

 

 

Лектор     Цецик Ярослав Петрович к.і.н., доцент 

 

 

 

 
 

 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/
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http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
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https://www.scimagoir.com/
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