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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Кількість кредитів: 4
Модулів: 1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 1-2
Семестр: 2-3
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Заочна

Лекції:
18
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
14
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни: історія дворянського стану,
його участі в суспільному житті та урядовій політиці; складного комплексу
взаємовідносин влади, дворянської верстви та громадських організацій в XVI –
на початку ХХ ст., а також дослідження культури, побуту та соціальної
психології нобілітету.
Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів з основними
тенденціями духовного та повсякденного життя дворянського стану на
основних етапах його розвитку, особливостями взаємин стану з владою та
іншими станами.
Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими
компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Історія
України та української культури» та «Історія Бессарабії».
Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з
дисциплінами «Традиційні культури етносів Подунав’я», «Макро-, мікро- і мета
історія».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
1. Знання: знати особливості джерел та історіографію курсу, періодизацію
історії дворянства; розуміти процес формування та розвитку дворянської
верстви, правові засади оформлення шляхетного стану.
2. Уміння: розкривати особливості нобілітації та внутрішньої стратифікації
дворянства; охарактеризувати етнічний склад дворянської верстви;

розкривати процес еволюції дворянського поміщицького господарства;
висвітлювати участь представників аристократії в промисловій,
торговельно-фінансовій діяльності.
3. Комунікація: використовувати набуті знання при веденні наукових
дискусій; співпрацювати з носіями різних історичних і культурних
цінностей; створювати умови для комунікації із представниками наукових,
громадських, релігійних і національно-культурних організацій.
4. Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науководослідні завдання з відповідної проблематики; використовувати
загальнонаукові та спеціальні методи історичного дослідження в науководослідній діяльності; виявляти самостійність і соціальну відповідальність,
громадянські та патріотичні чесноти при виконанні функціональних
обов’язків.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Аудиторні

Лекції

Семінарські
(практичні)

Лабораторні

Консультації

Індивідуальні
заняття
Самостійна
робота

Консультації

Індивідуальні
заняття
Самостійна
робота

Лабораторні

2.

Процес формування
та особливості
діяльності
18
дворянського стану в
Російській імперії.
Дворянство Півдня
України: засади
оформлення,
14
етнічний склад,
напрямки діяльності.
Проміжний контроль Разом: 32

Семінарські
(практичні)

1.

Назви тем

Кількість годин
(заочна форма навчання)

Лекції

№
з/п

Аудиторні

Кількість годин
(денна форма навчання)

10

8

-

-

-

42

4

2

2

-

-

-

54

8

6

-

-

-

42

4

2

2

-

-

-

54

18

14

-

-

-

4
88

8

4

4

-

-

-

4
112

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Процес формування та особливості діяльності дворянського стану
в Російській імперії
Історіографія проблеми, методологія та джерела. Процес формування
дворянського стану. Станово-адміністративна діяльність дворянства (кінець
XVIII – середина ХІХ ст.). Дворянство у першій половині ХІХ ст. Дворянство у
пореформеній Росії. Влада і дворянство на початку ХХ ст. Дворянський стан
після 1917 р. Еволюція соціальної психології дворянства (друга половина XVIII
– початок ХХ ст. Дворяни благодійники і меценати.
Тема 2. Дворянство Півдня України: засади оформлення, етнічний склад,
напрямки діяльності
Специфіка формування дворянського стану Півдня України. Особливості
нобілітації та внутрішньої стратифікації дворянства південноукраїнських

губерній. Етнічний склад дворянської верстви. Участь дворянства в
економічному розвитку південноукраїнських земель. Дворяни благодійники і
меценати Півдня України.
5.2. Тематика семінарських занять
ТЕМА 1. Дворянство Півдня України в історичній науці
ТЕМА 2. Правові засади оформлення дворянства
ТЕМА 3. Особливості нобілітації та внутрішньої стратифікації дворянства
південноукраїнських губерній
ТЕМА 4-5. Етнічний склад дворянської верстви
ТЕМА 6. Формування власності на землю та організація дворянських
господарств
ТЕМА 7. Підприємницька і торговельно-фінансова діяльність дворян
5.3. Організація самостійної роботи студентів
№
з/п
1.

2.
3.
4.

Вид роботи
Підготовка до аудиторних (лекційних,
семінарських) занять та модульної контрольної
роботи.
Підготовка до проміжного контролю
Опрацювання додаткових питань, які не
розглядаються на аудиторних заняттях.
Виконання індивідуальних завдань:
- підготовка реферату з обраної тематики;
- презентація;
- складання термінологічного словника.
Разом

Кількість
годин
26 (28)

4 (4)
28 (28)

10 (20)
10 (20)
10 (12)
88 (112)

Форми звітності
Опорний конспект
лекцій, конспект
семінарських занять
Модульна контрольна
робота
Конспект
Реферат
Презентація
Термінологічний словник

Тематика індивідуальних завдань
Тематика рефератів
1. Видатні представники дворянських родів Півдня України (за вибором
студента).
2. Дворяни-благодійники та меценати (за вибором студента).
Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують
на семінарському занятті (обсяг презентації – не менше 20 слайдів).
Ключові слова для термінологічного словника
аристократія, бейлік, бояри, бояринаші, буржуазія, виморочне майно,
дворянська опіка, дворянське зібрання, дворяни особисті і потомственні,
дворянські корпоративні установи, депутатські збори, державні селяни, еліта,
еміграція, етнічна спільнота, етнос, імміграція, інкорпорація, інтеграція,
інтелігенція, кагалик, кадалик, клас, колонізація, кормчество, модернізація,
нобілітація, нобілітет, поміщик, почесний громадянин, предводитель
дворянства, привілеї, ранг, рангова дача, резеші, скудельники, служилі люди,
соціальна верства, стан, стратифікація, субрегіон, титул, царани, чин,
чиновництво, шаріат.

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на
семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою,
а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді
реферату та його презентації.
Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає
два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень
оволодіння теоретичним матеріалом, а також вміння застосовувати ці знання.
Зразок варіанту модульної контрольної роботи:
1. Розкрийте етапи та особливості дворянської колонізації на
південноукраїнських землях.
2. Охарактеризуйте торгівельно-фінансову діяльність дворян Півдня
України.
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
90-100
70-89
51-69
26-50
1-25

Оцінка за традиційною шкалою
зараховано
не зараховано

Схема розподілу балів
70 балів (поточний контроль) –
Максимальна
кількість балів
Мінімальний
пороговий
рівень

середньозважений бал оцінок за відповіді на
семінарських заняттях та виконання
індивідуальних завдань, який переводиться у
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7
35 балів (поточний контроль)

30 балів (проміжний
контроль) – за
результатами
виконання модульної
контрольної роботи
16 балів (проміжний
контроль)

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Оцінка

5 балів

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує
задачі
стандартним
способом, послуговується
науковою
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому
окремі неістотні неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень, записує основні формули,
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною
літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту
теоретичних питань та практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
Вид
Термінологічний словник
Реферат
Презентація

Максимальна кількість балів
5
5
5

Критеріями оцінювання заповнення термінологічного словника є вміння
студента стисло визначити термін. Оцінювання реферату здійснюється за
такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання
поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні
цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання презентації є її
відповідність змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та
оригінальність візуального представлення.
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів.
Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу
теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю
Підсумкова оцінка виставляється за результатами
проміжного контролю.

поточного

та

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор).
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