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Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3/90 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), семінарські (16 год.), 

самостійна робота (54 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), семінарські (4 год.), 

самостійна робота (80 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?  Теоретичні основи становлення та розвитку історичної 

регіоналістики. 

Чому це треба вивчати?  Формування у майбутніх фахівців базових знань та 

набуття навичок, необхідних для розуміння предмету та 

завдання історичної регіоналістики; уміння  аргументовано 

робити науково обґрунтовані оцінки досягненням минулого 

та сучасного регіонального розвитку України. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Узагальнювати, критично осмислювати та адекватно 

оцінювати нагромаджений в історії зарубіжний та 

вітчизняний досвід історичної регіоналістики; хронологічно 

співвідносити процеси, які відбувалися на землях України із 

загальноєвропейськими тенденціями історичного руху; 

характеризувати політико-адміністративний устрій України 
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на різних історичних етапах, форми та засади 

функціонування української державності; аналізувати в 

історико-регіональному аспекті наукову літературу, 

статистичну інформацію, критично оцінювати та 

інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність використовувати здобуті знання при вивченні 

інших історичних дисциплін, у практичній діяльності. 

Розуміти значення історичної регіоналістики для вирішення 

практичних проблем українського суспільства, зокрема, 

оптимізації регіональної політики. 

Зміст дисципліни Термінологічний інструментарій історичної 

регіоналістики України. 

Найважливіші дослідницькі напрями Поняття 

«Регіональна історія»: основні підходи і трактування. Місце 

регіональної історії в системі історичного пізнання. 

Становлення і розвиток знань про регіони кінця 

ХVІІІ - початку ХХ ст. 

Формування наукового простору та методологічних засад 

історичної регіоналістики в Україні. Становлення 

регіональної історіографії. Наукові школи. 

Регіоналістика у львівський та київський школах 

М.Грушевського. Одеська школа М. Слабченка. 

Теоретико-пізнавальні та прикладні функції історичної 

регіоналістики ХІХ – початку ХХ ст. 

Структура і функції історичної регіоналістики 20-90-х 

років ХХ - початку ХХІ ст. 

Краєзнавство і регіонознавство. 

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 заліку, обов’язкове виконання індивідуальних 

навчально-дослідних завдань у вигляді індивідуального 

дослідження. 

Міждисциплінарні зв’язки Усна історія України, Архівістика, Маєткова культура 

України, Інновації в музейництві. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні. 

Український історичний журнал. Київ, «Наукова думка», 

2002. №6. c. 3‒21. 

2. Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні 

(Закінчення). Український історичний журнал. Київ, 

«Наукова думка», 2002.  №2. c. 3‒26 . 

3. Верменич Я. Історична регіоналістика і краєзнавство: 

діалектика співвідношення. Історико-географічні 

дослідження в Україні. Київ: Інститут історії України НАН 

України, 2004. №7.  К., 2004. С. 29‒47.  

4. Верменич Я. В. Історична регіоналістика: навчальний 

посібник / Відп. ред. В. А. Смолій. Міністерство освіти і 

науки України; НАН України. Інститут історії України. К. : 

Інститут історії України, 2014. 412 с  

5. Верменич Я. В. Мікроісторія як проблемне поле 



 

 

Розробник           (Лісовська Ольга Василівна)  
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6. Верменич Я. В. та ін. Міська історія України - 
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Поточний контроль Виконання завдань семінарських і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Залік. 


