
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Політичні партії  в Наддніпрянській Україні у 1890 – 1917 рр.: джерела, 

історіографія, методологія досліджень» 
Мета вивчення навчальної дисципліни: з’ясувати ґенезу та розвиток 

політичних партій у Наддніпрянській Україні в епоху модернізації суспільства 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., охарактеризувати джерельну основу, 

історіографію та методологію наукового пошуку. 

Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану 

підготовки фахівців: навчальний курс тісно пов’язаний із історією України ХІХ 

– початку ХХ ст., оскільки під час вивчення цієї дисципліни студенти 

з’ясовують становище населення українських земель у складі Російської імперії 

в період модернізації, розгортання українського національного відродження, 

політичних рухів росіян, євреїв, поляків на території Наддніпрянщини. Зв’язок 

із «Політологією» уможливлює використати набутки партології для 

дослідження сутності політичних партій, їхньої класифікації й аналізу 

структури, взаємин із різними соціальними групами. «Джерелознавство історії 

України» та «Джерелознавство всесвітньої історії» – дисципліни, які 

уможливлюють на сучасному рівні з’ясувати теоретичні, методологічні та 

джерелознавчі проблеми історії політичних партій. Воднораз, аналіз джерел з 

історії політичних партій у Наддніпрянській Україні дозволяють поглибити 

знання з вищезазначених навчальних предметів. 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної дисципліни: засвоївши курс «Політичні партії  в Наддніпрянській Україні 

у 1890 – 1917 рр.: джерела, історіографія, методологія досліджень», студент 

повинен знати:  

 праці з історії політичних партій в Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст.; 

 основні групи джерел з історії політичних партій; 

 теоретичні підвалини та методичні принципи та методи дослідження 

політичних партій; 

 політичні та соціально-економічні умови формування політичних 

партій; 

 роль політичних партій у суспільно-політичному житті України 

наприкінці ХІХ – початку ХХ століття загалом і окремих регіонів 

зокрема; 

 взаємозв’язок між політичними партіями і національними та 

соціальними рухами. 

Згідно з вимогами  освітньо-професійної програми студенти повинні: 

вміти 

 володіти фактичним матеріалом з історії політичних партій у 

Наддніпрянській Україні; 

 фахово використовувати джерела з історії політичних партій; 

 на основі партійних програм та інших документів здійснювати 

класифікацію політичних партій – визначати їхню приналежність до 

певних груп$ 



 використовувати сучасні методи дослідження історії політичних 

партій. 

Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування. 

Здобуті студентами компетентності у результаті вивчення цієї навчальної 

дисципліни поглиблять знання, навички та вміння, необхідні для формування 

фахівця-історика. Вони уможливлять також не лише оцінювати роль і значення 

політичних партій в історичному минулому, але й з’ясовувати їхню вагу в 

сучасному світі. 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами. 

Модуль 1.  

Тема 1. Історія політичних партій у Наддніпрянській Україні: вступ. 

Тема 2. Умови діяльності політичних партій в Наддніпрянській Україні 

Тема 3. Утворення та діяльність українських політичних організацій 

Тема 4. Загальноімперські політичні організації в Україні 

Тема 5. Єврейські та польські політичні організації в Україні 

4. Рекомендовано ІІІ курс. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (кількість 

кредитів ЄКТС – 4, кількість годин – 120 год., у тому числі годин аудиторної – 

34 год. (20 год. – лекційні заняття; 14 год. – практичні заняття), самостійної – 86 

год.).  

5. Форма підсумкового контролю – залік. 

6. Інформація про науково-педагогічного працівника, який забезпечуватиме 

викладання цієї навчальної дисципліни – Федьков Олександр Миколайович, 

доктор історичних наук, доцент  
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