
Історія монастирів києвохристиянської традиції середньовічної та ранньомодерної 

України (Х – XVIII ст.) 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студента). 

Семестр:  

восьмий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2 ), аудиторні години: лекції – 30. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Стецик Ю. О. 

Результати навчання:  

Знання: 

 церковної термінології: устав, Чин, кіновія, архимандрія, обіти, епітимії, ктиторство, 

право патронату особливостей організації монастирського укладу життя; 

 історичних обставин формування монастирів; 

 структури і функцій монастирських органів управління; 

 напрямів культурно-освітньої та душпастирської праці чернецтва. 

Уміння: 

 характеризувати церковні адміністративні одиниці та  географію поширення 

монастирів; 

 аналізувати відомості про типологізацію монастирських фундацій; 

 характеризувати повсякденне життя середньовічного чернецтва;  

 проводити джерелознавчий аналіз монастирської документації;  

Здатності: 

 застосовувати набуті знання з духовної культури України для формування відповідних 

знань та вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи 

в школі.  

 проводити самостійне наукове дослідження з проблем інституційного розвитку 

монастирів та презентувати його результати. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Історія України,  

- Історія слов’янських народів 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ. Витоки ранньохристиянського аскетизму. Чернечі осередки доби "київського 

християнства" (X – XІV ст.). Монастирі в період змагань за автокефалію Київської 

митрополії (XV – XVI ст.). Українські православні монастирі від Берестейської унії до 

підпорядкування Московському патріархату та поділів Речі Посполитої (XVІІ – XVIII ст.). 

Василіанські монастирі Київської унійної митрополії (XVII ст.). Реорганізація монастирів 

ново приєднаних унійних єпархій (кін. XVІІ – XVIII ст.). Повсякденне життя 

середньовічного чернецтва. Маєтності та економічні засади функціонування монастирів. 

Історія виникнення та діяльності провідних чернечих осередків краю. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, колоквіум, співбесіда з лектором, індивідуальне завдання. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання індивідуального завдання, співбесіда з лектором, 

колоквіум. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 

 


