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Назва освітніх програм, для яких 
пропонується НД: 
«Історія та археологія» ; «Середня освіта 
(Історія)» 

Мета: полягає в тому, щоб ознайомити студентів із життям і творчою діяльністю видатних жінок, які 

уславили українство в усіх сферах суспільного буття. Безперечно: національну історію творить уся 

спільнота, та про неї світ дізнається завдяки подвижницькій, жертовній діяльності окремих 

особистостей. Саме їм і присвячується запропонований курс, який бачиться як логічне доповнення до 

дисципліни «Історія України». Об’єктом розгляду є жінка в різні періоди національної минувшини, а 

предметом – найвизначніші жіночі постаті, котрі уславили українство в усіх сферах суспільного буття. 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) 

Семестр:4 

Статус НД: вибіркова 

Кількість кредитів/годин: 4/120 

Види індивідуальних завдань:  

не передбачено навчальною програмою 

Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни:  «Історія України», «Історичне 

краєзнавство», «Історичне краєзнавство та музеєзнавство» 

Очікувані результати навчання(РНД): 

1. володіння лекційним матеріалом і результатами роботи на практичних заняттях з предмету; 

2. знання сутності гендерної проблематики в різні періоди національної історії; 

3. розуміння доцільності подальших жіночих студій і активної участі в них (підготовка власних 

розвідок і публікація кращих із них в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій та 

наукових часописах; 

4. вміння характеризувати найзнаковіші жіночі постаті України, їх внесок в інтелектуально-політичну 

скарбницю держави, в її самоствердження; не засуджувати, а поціновувати конкретну особистість у 

контексті доби та усвідомлювати мотиви її діянь. 

Мова викладання: українська 

Вид підсумкового контролю: залік 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 
Тематика лекційних занять: Тема 1. Видатні жінки України-Руси (4 год.); Тема 2. Непересічні жінки за литовсько-польської доби в історії 
України (2 год.);  Тема 3. Шляхетне жіноцтво за часів Гетьматану (4 год.); Тема 4.Визначні українки-вчені. (4 год.);  Тема 5. В обороні 
національних прав і людської гідності (4 год.); Тема 6. Жінки в українській літературі (4 год.);  Тема 7.Українські мисткині (2 год.) 
Тематика практичних занять: Тема 1.Київська Русь у знакових жіночих постатях (2 год.); Тема 2. Видатні жінки Королівства Руського ; Тема 3. 
Непересічні Українки за литовсько-польської доби (2 год.); Тема 4. Жіноцтво в родині Богдана Хмельницького (2 год.);Тема 5.Українська жінка за 
доби Гетьманату (2 год.); Тема 6.Наука останньої чверті XIX — XX ст.: жіночі імена (4 год.); Тема 7.Жінки в національно-визвольних змаганнях за 
Україну (2 год.); Тема 8 . Українські жінки у протистоянні з тоталітарним режимом (2 год.); Тема 9. Українка в письменстві і поезії (4 год.);Тема 
10. Українські мисткині (2 год) 
Тематика самостійної роботи: Графиня Єлизавета Милорадович — полтавська громадівка, фундаторка літературно-наукового товариства ім. Т. 
Шевченка у Львові; Ясновидиця Олена Блаватська (1831 — 1891); Фундаторка українського феміністичного руху Наталія Кобринська; Перша 
жінка-лікарка в Австро-Угорській імперії Софія Окуневська; Надія Суровцева (1896 — 1985): літературно-публіцистична та громадсько- 
політична діяльність; Катерина Скаржинська — фундаторка історико-етнографічного музею у Лубнах; Поетеса Наталя Лівицька-Холодна (1902 — 
?). Літературне слово Докії Гуменної (1904 — 1996). Михайлина Коцюбинська — філологиня і правозахисниця. «Людолови»Зінаїди Тулуб . 
Народна художниця Тетяна Яблонська .  Перша ректорка Полтавського національного педагогічного університету Наталя Мірза-Авакянц . Ніна 
Марченко (1929 — ?): «найкращий твір мого життя — мій син». Репресовані тоталітарною владою етнографині: Ніна Заглада (1896 —1938), Лідія 
Шульгіна (1897 — 1938), Євгенія Спаська (1892 — 1980), Раїса Данківська (1885 — 1956), Софія Терещенко (1887 — 1948). Фізик Антоніна 
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Прихотько (1906 — ?).  Вчені-біологи Наталія Осадча-Яната (1891 — 1982) і Марія Зерова (1902 —1994). Професорка-офтальмологиня Надія 
Пучковська (1908 — 2001). Дослідниця зоряного неба Олена Казимирчак-Полонська (1902 — 1992). Визначна фахівчиня в галузях математики та 
кібернетики Катерина Ющенко (1919 — 2001). Вчена-мікробіологиня Клавдія Бельтюкова (1906 — 1971).  
Форми і методи навчання: словесний (усний проблемний виклад лекційного матеріалу з елементами дискусії, бесіди з опорою на наявні знання та 

міжпредметні зв’язки); наочний із використанням графіків, таблиць, пояснювально-ілюстративного матеріалу; практичний (робота з історичними 
документами і матеріалами, мемуарами). 

Система оцінювання: 
–методи оцінювання: оцінка усних розгорнутих відповідей на практичних заняттях; проведення поточного, модульного і підсумкового тестового 

контролю знань, заслуховування реферативних повідомлень, презентацій; перевірка самостійної роботи студентів, модульних контрольних робіт; 

виконання контурних карт;  термінологічні диктанти; відповідь на заліку. 

– критерії оцінювання: 
Сума балів, накопичених 

студентом у процесі 
вивчення навчальної 

дисципліни 

Рівень досягнення студентом запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни 

90-100 
Відмінне володіння історичним контентом (про життя та діяльність непересічних жінок України Х — початку ХХІ 
ст., критично і, водночас, толерантно у контексті доби визначати їх роль у житті українського суспільства), 
неупереджене критичнее осмислення матеріалу, навички історичних досліджень 

75-89 добре володіння історичною конкретикою, оволодіння засадами історичного пошуку, вміння подати портрет 
особистості в контексті доби, її роль в національній минувшині 

60-74 Задовільний рівень знань із предмету, вміння працювати із джерелами (реферування літератури) 

35-59 Незадовільний рівень, наявність елементарних уявлень про означену галузь наукового пізнання 

0-34 Незадовільний рівень, який передбачає повторне прослуховування курсу 

Основні інформаційні джерела:  
1. Богачевська М.  Дума України - жіночого роду. К. : Воскресіння, 1993.  110 с. 

2. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України 1884 — 1939. К.: Либідь, 1995. 424 с. 

3. Діптан І. Константинополь-Ватикан: християнський вибір володарки Русі/І. Діптан// Сіверянський літопис: Всеукр. Наук.журнал. – 2015. № 1. – 

С. 3-32. 

4. Діптан І. «Місія Адальберта» в 961-962 роках: амбівалентність прочитання/І.Діптан//Рідний край: альманах Полтавського національного 

університету. – 2015. № 1 (32). – С. 169-187.  

5. Ільченко О. Ю.  Меценатство в персоналіях : видатне жіноцтво України (ХІХ - початок ХХ ст.). Педагогічні науки : зб. наукових праць / 

Полтавський держ пед ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава, 2009. Вип. 1. С. 114–120.  

6. Козуля О.  Жінки в історії України. К. : Укр. центр духовної культури, 1993. 255 с. 

7. Кралюк П. Жінка і тягар влади. Доля великої княгині Романової. Корона, або спадищна Королівства Руського. К.: 2017. С. 82-88. 

8. Кривоший О.  Жіночі імена на сторінках історії України ХVІ-ХVІІІ ст. - штучна "біла пляма". Історія в школі.  2015. № 1-2.  С. 40–44. 

9. Кривоший О. П. Традиції та повсякденне життя жінок України XVI — XVII ст. Х.: Основа, 2011. 96 с. 

10. Луговий О.  Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи.  К. : Дніпро, 1994. 335 с. 

11. Олена Пчілка і Гадяч: наук. зб. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Гадяцька районна Рада народних депутатів, Гадяцька 

держадміністрація Полт. обл. К., 2010. 103 с. : іл., кольор. фото.  



12. Орлова Т.  Фемінізм в Україні: проблема та історіографія Історичний журнал. 2009. №4. С. 47–58. 

13. Ромовська З.  Роздуми небайдужої жінки (про політику і життя). Львів : Ліга-Прес, 2011. 279 с. 

14. Русина О., Горобець В., Чухліб Т. Незнайома кліо. Українська історія в таємницях і курйозах XV — XVIII ст. К.: Наукова думка, 2002. 312 с. 

15. Сегеда С. Видатні жінки української історії (Книга 1. X — XVIII ст.). Біографічні нариси на тлі історичних подій. К.: Балтія-Друк, 2020. 264 с. 

16. Українки в історії/ В. Борисенко, М. Головащенко, О. Кривоший та ін. К.: Либідь, 2004. 328 с. 

17. Хорунжий Ю.  Шляхетні українки: Есеї парсуни.  К : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. 208 с. : іл. 

 

Електронні ресурси: 

1. Навчальні фільми з серії «НевідомаУкраїна». 

2. http://www.history.org.ua – сайт ІнститутуісторіїУкраїни НАН України. Містить зміст та електронні версії кількох десятків історичних 

журналів. 
3. http://litopys.org.ua/ – сайт, котрий спеціалізується на джерелах з історії України. 

 
Забезпечення: 
Наукова література, науково-популярні фільми з історії України, проектор, екран, ноутбук, наочний матеріал (портрети і т.п.) 

 


