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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), семінарські (14 год.), 

самостійна робота (86 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти 

повинні дотримуватись принципів академічної доброчесності, 

визначених Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні 

відвідати всі лекції і семінарські заняття курсу. Пропуски 

семінарських занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною 

ініціативою підготувати доповіді до тем семінарських занять, 

визначених робочою програмою, опрацювати поглиблено 

окремі лекційні теми або питання; обрати самостійно тему 

ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення. 

Що будемо вивчати?  Видатні персоналії української історії від часів Русі-

України до сучасності,  які визначали хід історії України та 

вплив на найважливіші закономірності і події в широкому 

контексті європейської й світової цивілізації. 

Чому це треба вивчати?  Сформувати у студента уявлення про персоналії 

української історії, ознайомити з історіографією питання та 

джерелами до його вивчення; висвітлити історію формування 

історичних поглядів та діяльність видатних діячів в 

українській та світовій історії 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Дослідити процеси формування історичних поглядів 

науковців в доакадемічну та академічну добу; методологію 

дослідження, програмові етапи розвитку біоісторіографії як 

науки, постаті української історії, які визначали хід історії 
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України, починаючи з Русі і до наших часів. 

Розвивати форми реалізації методики інтелектуальної 

творчості вчених в сучасній історіографічній ситуації, 

визначити методологічні проблеми дослідження 

біоісторіографії в сучасній історичній науці. Знайомитися з 

методами наукового аналізу наукової спадщини вчених та 

можливості використання її в сучасному історичному 

дискурсі. Використовувати набуті знання під час підготовки 

наукових робіт. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до формування світогляду та розвитку духовної 

культури. 

Здатність розглядати персоналії та суспільні явища у 

конкретних історичних умовах. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства. 

Зміст дисципліни Видатні українці в галузі природничих наук. Видатні 

постаті України в галузі біології, медицини й ветеринарії.  

Персоналії української історії в галузі аграрних наук. Видатні 

українці в галузі техніки. Персоналії української культури. 

Видатні постаті в галузі суспільних наук. Видатні полководці 

історії України. Українські державники. Українські 

спортсмени на світових аренах. 

Обов’язкові завдання Поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або 

питань; підготовка до поточного контролю знань, що полягає 

в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного 

матеріалу; систематизація вивченого матеріалу з метою 

підготовки до екзамену, обов’язкове виконання 

індивідуальних навчально-дослідних завдань у вигляді есе. 

Міждисциплінарні зв’язки Історія української державності, історія української 

діаспори 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Персонологія: 

специфіка, структура, механізм: навчальний посібник. 

/П.М.Лісовський, Ю.П. Лісовська. К. : Кондор  Видавництво, 

2018. 314 с. 

2. Дашкевич Ярослав. Постаті: Нариси про діячів історії, 

політики, культури / 2-ге вид., виправл. й доповн. Львів: 

Львівське відділення ІУАД ім. М.С. Грушевського НАНУ / 

Літературна агенція «Піраміда», 2007.  808 с. 

3. Скицька Уляна. #НАШІ на карті світу. Історії про 

людей, якими захоплюється світ [Текст]/Уляна Скицька. 

Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 320 с. 

4. Видатні постаті в історії України ХХ ст..: Короткі 

біографічні нариси.: [Текст] К. : Вища школа,2011. 391 с. 

5. Видатні постаті в історії України IX - XIX ст.: Короткі 

біографіч-ні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. 

Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін. К. : Вища шк., 

2002. 359 с. 

6. Визначні особистості в історії України [Текст] : [у 2-х 

ч.] : [до збірника увійшли матеріали, присвячені методиці 

вивчення видатних постатей на уроках історії в 7-8 класах]. Ч. 

1. / [уроряд. Т. Ковтунович ; ред. рада: М. Мосієнко, Г. 
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7. Визначні особистості в історії України [Текст] : [у 2-х 

ч.] : [до збірника увійшли матеріали, присвячені методиці 

вивчення видатних постатей на уроках історії в 9-11-х 

класах]. Ч. II. / [уроряд. Т. Ковтунович ; ред. рада: М. 

Мосієнко, Г. Кузьменко, О. Шахотіна [та ін.]. К. : Редакції 

загальнопедагогічних газет, 2004. 126 c.  

8. України славні імена [Текст] / [авт.-упорядник Л. М. 

Мацієвська].  К. : Український рейтинг, 2009. 239 c. : фотоіл.  

9. Журавльов, Д. В.  Хто є хто в українській історії 

[Текст] : [князі, гетьмани, повстанці, диктатори, а також 

видатні особи ХХ ст.] / Д. В. Журавльов ; худож. А. Єрьоміна. 

Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. 414, [2] с. : іл. Бібліогр.: 

с. 409–410. 

Поточний контроль Виконання завдань семінарських і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Екзамен. 


