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Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою. 

 

1. Коротка характеристика освітньо-професійної програми 

На рівні бакалаврату студент отримує знання з гуманітарних, 

фундаментальних та спеціальних дисциплін, набуває фундаментальної 

професійної підготовки з різних розділів історичних знань, обізнаний з 

основними тенденціями і закономірностями соціального, економічного та 

культурного розвитку, набуває основ методики викладання в середній 

школі. 

 

2. Підготовка бакалаврів. 

 2.1 Загальні відомості 

Галузь знань – 0203 гуманітарні науки  

Напрям підготовки – 6.020302 ―Історія‖. 

Нормативний термін навчання – 4 роки і складається з 8 семестрів  

загальною тривалістю 144 тижня та завершується державним іспитом. 

Кваліфікаційний рівень – бакалавр. 

Кваліфікація – бакалавр історії. 

Компетенція 

 Бакалавр з напрямку ―Історія‖ у своїй діяльності орієнтований на 

вивчення основ історичного розвитку, має бути всебічно освіченою 

людиною з високою культурою мислення, аналітичними здібностями і 

навичками, широким світоглядом в галузі гуманітарних і соціально-

економічних наук. Фахова підготовка передбачає вивчення основ філософії, 

соціології, політології. Бакалавр може займати посади молодших 

педагогічних працівників, секретарів державних і громадських організацій 

та установ, брати участь у розробці науково-дослідних проблем, працювати 

на посадах референта; старшого лаборанта  в науково-дослідницьких 

інститутах. 



 

 Призначення 

Підготовка бакалавра є базою для здобуття кваліфікації історика, 

викладача, або освітнього рівня магістра, а також спрямована на адаптацію 

бакалавра до конкретної професійної діяльності. 

Обсяг підготовки. 

Учбове навантаження складається з окремих блоків, які знаходяться у 

такому співвідношенні: 

Таблиця 2.1. 

Співвідношення окремих блоків 

№ 

п/п 

Назва блоку % до 

загальної 

кількості 

годин 

% 

обов‘язкових 

дисциплін у 

блоці 

% 

вибіркових 

дисциплін 

у блоці 

1. Нормативно-навчальні 

дисципліни 

 

10 100 0 

2. Фундаментальні та 

професійно-орієнтовані 

дисципліни 

58 100 0 

3. Професійно-орієнтовані 

(вибіркові) дисципліни 

32 0 100 

 

 

Бакалавр з напрямку ―Історія‖ повинен: 

Знати: 

- основи теорії історичного розвитку та методології історії; 

- закономірності розвитку історичних процесів та конкретний фактичний 

матеріал з історії рідного краю, України, країн світу; 

- основи археології, етнології, архівознавства, музеєзнавства та 

спеціальних історичних дисциплін; 

- явища й процеси української та зарубіжної культури; 

- основи методики викладання історії в загальноосвітніх навчальних 

закладах; 

- методи наукових досліджень; 

- сучасні засоби комунікацій та інформації. 

 

 

 



 

Вміти: 

- використовувати набуті знання для вирішення завдань своєї професійної 

діяльності; 

- володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами 

роботи з різними базами даних, бібліотечними та музейними фондами; 

- комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, 

археологічні та етнографічні матеріали; 

- користуватися ЕОМ для виявлення й обробки джерельних даних; 

- володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних 

мов в межах потреби своєї професійної діяльності; 

- вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню 

історико-культурних пам‘яток; 

- використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для 

викладання історичних дисциплін в середніх навчальних закладах. 

 

 

Таблиця 2.2 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки  

1.Дисципліни нормативної частини  

№  

п/п 

Назва дисципліни Кількість 

годин 

Кількість 

кредитів 

1. Філософія 108 3 

2. Історія української культури  72 2 

3. Українська мова (за проф. 

спрямуванням) 

108 3 

4. Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

180 5 

 Фізичне виховання 288  

5. Соціологія 54 1,5 

6. Політологія 135 3,5 

2. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 

7. Релігієзнавство 54 1,5 

8. Економічна теорія 108 3 

9. Латинська мова 108 3 

3. Дисципліни вільного вибору студента  

10. Правознавство 72 2 

11. Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

180 5 

12. Методологія історичної науки 108 3 

 



 

Таблиця 2.3 

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки  

1. Дисципліни нормативної частини  

 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Кількість 

годин 

Кількість 

кредитів 

1. Інформатика  90 2 

2 Основи екології 54 1,5 

3 Безпека життєдіяльності  54 1,5 

4 Основи охорони праці  54 1,5 

2. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 

5. Основи медичних знань та охорона 

здоров‘я  

162 4,5 

 

 

Таблиця 2.4 

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  

1. Дисципліни нормативної частини  

 

№  

п/п 

Назва дисципліни Кількість 

годин 

Кількість 

кредитів 

1. Археологія 144 4 

2. Історія первісного суспільства 108 3 

3. Історія стародавнього Сходу 144 4 

4. Історія Греції і Риму 180 5 

5. Історія середніх віків 216 6 

6. Історія країн Азії й Африки в середні 

віки 

108 3 

7. Давня історія України 216 6 

8 Нова історія України 216 6 

9. Новітня історія України 216 6 

10. Історія Росії 216 6 

11. Історія країн Західної Європи й 

Північної Америки нового часу 

216 6 

12. Історія країн Азії, Африки та 

Латинської Америки в новий час 

108 5 

13 Історія СРСР 108 3 

14. Історія країн Центральної та Східної 

Європи в новий та новітній час 

72 2,5 

15 Історичне краєзнавство 108 3 

16. Історична географія 72 2,5 



 

17. Спеціальні історичні дисципліни 144 4 

18. Етнологія 108 3 

19. Українська етнологія 108 3 

20. Основи антропології 108 3 

21. Психологія 108 3 

22. Педагогіка 144 4 

23. Джерелознавство 108 3 

24. Вступ до спеціальності 90 2,5 

25. Основи педагогічної майстерності 81 2 

26. Методика викладання історії в школі 108 3 

27. Сучасна історія країн пострадянського 

простору 

108 3 

28. Сучасна історія країн Західної Європи 

та північної Америки  

216 6 

29. Історія країн Центральної та Східної 

Європи нового та новітнього часу 

90 2 

30. Історіографія 108 3 

31. Народознавство 108 3 

2. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 

1. Історичні портрети видатних 

особистостей країн Центральної та 

Східної Європи нового часу  

108 3 

2. Історія суспільно-політичної думки в 

Україні 

108 3 

3. Історія українського війська 72 2,5 

4. Історія соціал-демократичних рухів у 

Східній Європі 

108 2,5 

5. Історія української освіти 54 1,5 

6. Музеєзнавство 54 1,5 

7. Генеза феодальних відносин 108 3 

8. Історія української дипломатії 108 3 

9. Архівознавство й бібліографія 54 1,5 

10. Педагогічна психологія  54 1,5 

11. Методика соціально-виховної роботи в 

сучасній школі 

36 1 

12. Сучасна історія Латинської Америки 108 3 

13. Педагогічна практика 216 6 

14. Археологічна практика 162 4,5 

15. Етнографічна практика 162 4,5 

16. Музейно-архівна практика 162 4,5 

17. Курсова робота 108 3 

 



 

3. Дисципліни вільного вибору студента  

1. Курси за вибором студента  324 9 

2. КСВС 432 12 

3. Військова підготовка 674  

 

1 курс 

 

„ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” 

216 год. (6 кредитів) 

Мета викладання дисципліни: формування об‘єктивних знань 

бакалаврів про історичні події, що відбувались в період від найдавнішого 

часу до кінця ХУІІІ століття. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: володіти базовими конкретно-історичними знаннями з курсу 

історії України, вміти їх аналізувати, узагальнювати, виділяти основні 

тенденції і закономірності перебігу історичних подій, виявляти причинно-

наслідкові зв'язки; уміти критично оцінювати історичні факти та діяльність 

осіб; володіти науковою термінологією й користуватися нею; розглядати 

суспільні явища в розвитку і конкретно-історичних умовах; 

використовувати різні джерела знань; порівнювати і критично аналізувати 

інформацію, робити аналітичні узагальнення; уміти аргументовано, на 

основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу 

проблему; брати участь у дискусіях; критично ставитися до тенденційної 

літератури. 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШОГО ЧАСУ ДО 

СЕРЕДИНИ ХІV ст.» 

НЕ 1.1. Вступ 

Предмет та завдання курсу. Періодизація давньої та нової історії України. 

Джерела та історіографія давньої та нової історії України. 

НЕ 1.2. Первіснообщинний лад і зародження людської цивілізації на 

території України 

Формування і розвиток первіснообщинного ладу. Трипільська культура. 

Кіммерійці, скіфи, сармати. Античні міста-держави Північного 

Причорномор‘я. 

НЕ 1.3. Перші державні утворення на території України. Східні 

слов’яни 

Держава антів. Територія розселення та заняття слов‘ян. Союзи племен у VІ 

–ІХ ст. та їх боротьба з зовнішніми ворогами. 

НЕ 1.4. Виникнення та становлення Давньоруської держави (ІХ – Х ст.) 

Наукові концепції виникнення Київської Русі. Передумови утворення 

держави на Русі. Політика перших київських князів. 



 

НЕ 1.5. Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець Х – середина ХІ ст.) 

Реформи Володимира Великого. Державотворча діяльність Ярослава 

Мудрого. Формування української народності. 

НЕ 1.6. Київська Русь в кінці ХІ - середині ХІІІ ст. 

Київська Русь за наступників Я. Мудрого. Державне управління та соціальна 

структура Русі. Економіка, торгівля, грошова система та право Київської 

Русі 

НЕ 1.7. Південно-Західна Русь в період залежності від Золотої Орди 

Загальна характеристика періоду феодальної роздробленості. Особливості 

встановлення залежності українських земель від Орди. 

НЕ 1.8. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток 

Галицько-Волинської держави (сер. ХІІІ – сер. ХІV ст.) 

Наукова полеміка з питань історії Галицько-Волинської Русі. Зародження та 

етапи формування Галицького, Волинського князівств та їх об‘єднання. 

Державне правління та соціальна інфраструктура Галицько-Волинського 

суспільства. Розвиток аграрного сектору, ремесел, торгівлі. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА СПРОБИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

(сер. ХІV – перша пол. ХVІІ ст.)» 

НЕ 2.1. Литовсько-Руська держава (сер. ХІV ст. – 1569 р.) 

Історіографія проблеми. Утвердження Литви на українських землях. Соц.-

екон. та політ. розвиток українських земель в складі Литви. Кревська унія та 

її наслідки. Боротьба за збереження автономії українських земель. 

НЕ 2.2. Експансія Польщі та інших держав на українські землі (др. пол. 

ХІV – сер. ХVІІ ст.) 

Експансія Польщі на українські землі. Люблінська унія. Закарпаття під 

владою Угорщини. Включення Буковини до складу Молдавського 

князівства. Московські змагання за українські землі (кінець ХУ – поч.. ХУІ 

ст.). 

НЕ 2.3. Національно-релігійний рух в Україні у ХVІ – пер. пол. ХVІІ ст. 

Полонізація української шляхти. Діяльність православних братств. Криза 

православ‘я. Берестейська церковна унія. Стан української культури. 

НЕ 2.4. Виникнення українського козацтва 

Історіографія проблеми. Українські землі та Кримське ханство: історія 

утворення та етнополітичні стосунки. Українська колонізація Дикого поля. 

Причини виникнення, джерела формування та сутність козацтва. Створення 

реєстрового козацького війська. 

НЕ 2.5. Запорозька Січ як військово-політичний центр і предтеча 

української держави 

Організація Запорозької Січі. Адміністративно-політичний устрій. Козацька 

символіка. Селянсько-козацькі рухи в кінці ХVІ – поч. ХVІІ ст. Роль 



 

П.Сагайдачного в перетворенні козацтва у впливову військово-політичну 

силу. Козацтво як важливий чинник міжнародного життя. 

НЕ 2.6. Етнічна консолідація і національно-духовне піднесення 

українського народу в ХV – першій пол. ХVІІ ст. 

Історіографія проблеми. Населення і територія. Вплив козацтва на 

самосвідомість та консолідацію українського народу. Національно-духовне 

піднесення. Ю.Дрогобич, П.Русин, С.Оріховський, П.Могила. Особливості 

розвитку української культури. 

ЗІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

«УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ст.» 

НЕ 3.1. Початок національно-визвольної боротьби українського народу 

проти шляхетської Польщі в сер. ХVІІ ст. під проводом Хмельницького 

Історіографія та джерела. Визрівання і створення революційної ситуації на 

українських землях у сер. ХУІІ ст. Консолідація національно-патріотичних 

сил українського народу в 40-х рр.. ХУІІ ст. Б.Хмельницький. Бойові дії 

1648 р.: Жовті Води, Корсунь, Пилявці. 

НЕ 3.2. Формування української державності Б.Хмельницьким в ході 

національно-визвольної боротьби 

Еволюція державницьких спрямувань та продовження боротьби (1649-1651). 

Збаражсько-Зборівська кампанія та Зборівська угода 1649 р. Ліквідація 

польсько-шляхетських і створення українських адміністративно-

територіальної системи і органів державного управління. Внутрішня і 

зовнішня політика. Битва під Берестечком та умови Білоцерківської угоди 

1651 р. 

НЕ 3.3. Входження Гетьманщини під протекторат Московської держави 

Пошук альтернатив вибору військово-політичного союзника. Переяславська 

Рада. Українсько-московський договір 1654 р.: значення і наслідки. 

НЕ 3.4. Політичне становище Гетьманщини в 1654-1657 рр. 

Соціально-економічні наслідки національно-визвольної війни. Воєнні дії 

проти Польщі в 1654-1655 рр. та суперечливість стосунків між Україною і 

Росією в 1656 р. Віленське перемир‘я. Смерть Б.Хмельницького. 

НЕ 3.5. Криза козацької державності. Поділ України (1659-1663) 

Гетьманування Ю.Хмельницького (1659-1663). „Переяславські статті‖. 

Чуднівська кампанія. Слободищенський трактат. Гетьман П.Тетеря. 

Не 3.6. Гетьманщина в 60-х – 80-х рр. ХVІІ ст. 

Руїна. «Чорна рада» в Ніжині. Гетьманування І.Брюховецького. 

Андрусівське перемир‘я 1667 р. Розчленування українських земель. 

Гетьманування Д.Многогрішного (1668-1672). Внутрішня та зовнішня 

політика гетьмана І.Самойловича. 

НЕ 3.7. Правобережна Україна в умовах Руїни (60-80-ті рр. ХVІІ ст.) 

Державотворча діяльність П.Дорошенка. Бучацька угода 1672 р. та її 

наслідки для України. Друге гетьманування Ю.Хмельницького в 1676-1681 



 

рр. Чигиринські походи. Бахчисарайська угода 1681 р. „Вічний мир‖ 1686 р. 

та доля українських земель. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

«УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В КІНЦІ ХVІІ – ХVІІІ ст.» 

НЕ 4.1. Гетьманщина в кінці ХVІІ – першій чверті ХVІІІ ст. 

Історіографія доби І. Мазепи. Зовнішня політика. Участь України в 

Північній війні. Українсько-шведський союз. Полтавська катастрофа та її 

наслідки. 

НЕ 4.2. Соціально-економічний та культурний розвиток українських 

земель в добу гетьмана І.Мазепи 

Адміністративно територіальний устрій Гетьманщини та Слобідської 

України. Соціальна структура населення Лівобережної Гетьманщини та 

Слобідської України. Розвиток сільського господарства, промислів, торгівлі. 

Розвиток культури в Гетьманщині. 

НЕ 4.3. Перша українська політична еміграція 

Історіографія. Бендерська комісія та обрання П.Орлика гетьманом. 

Конституція 1710 р.: основні положення та спроби їх реалізації. Спроби 

створення антиросійської коаліції. 

НЕ 4.4. Гетьманщина в контексті офіційної російської політики та 

спротив наступу царизму на її права (1708-1750) 

Історіографія. Протиукраїнська політика Петра І. Гетьманування 

І.Скоропадського. Перша Малоросійська колегія та наказний гетьман 

П.Полуботок. Спроби гетьмана Д.Апостола реформувати Україну. 

Антиукраїнські дії «Правління гетьманського уряду». 

НЕ 4.5. Соціально-економічний розвиток та політичний лад 

Лівобережжя та Слобожанщини в другій половині ХVІІІ ст. 

Історіографія проблеми. Соціально-економічний розвиток Лівобережної та 

Слобідської України. Суспільно-політичний розвиток та державний статус. 

НЕ 4.6. Спроби збереження державності України за часів діяльності 

гетьмана К.Розумовського (1750-1764) та остаточна ліквідація царизмом 

автономного устрою України 

Історіографія. Відновлення гетьманства. К.Розумовський. Антиукраїнська 

політика Катерини ІІ. Друга Малоросійська колегія. Утворення намісництв. 

НЕ 4.7. Запорожжя і Південна Україна у ХVІІІ ст. 

Створення Нової Січі. Особливості внутрішнього устрою, господарське 

життя та військове мистецтво запорозького козацтва. Ліквідації Запорозької 

Січі. Приєднання і заселення Північного Причорномор‘я. Анексія Криму. 

НЕ 4.8. Соціально-економічний розвиток та політичне становище 

Правобережної та Західної України 

Правобережна Україна й Галичина під гнітом шляхетської Польщі. 

Становище Буковини і Закарпаття. Три поділи Польщі та доля українських 

земель. 

НЕ 4.9. Соціальні та національні рухи на теренах України у ХУІІІ ст. 



 

Історіографія. Передумови загострення національно-визвольної боротьби. 

Визвольна війна угорського народу 1703-1711 рр. Гайдамацький рух: 

причини, учасники, характер, хід та значення. Посилення руху опришків. 

О.Довбуш. Повстання в с.Кліщинці (1769-1776 рр.) та с.Турбаї (1789-1793) 

Основна література до курсу 

1. Баран В.Д. Давні слов‘яни. – К.: Альтернативи, 1998 ( Серія «Україна 

крізь віки: В 15-ти т.» Т.3) 

2. Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Альтернативи, 1998 

(Серія «Україна крізь віки: В 15-ти т.» Т.4) 

3. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. К.: Альтернативи, 1998 (Серія 

«Україна крізь віки: В 15-ти т.» Т.5) 

4. Русина О.В. Україна під татарами і Литвою. – К.: Альтернативи, 1998 

(Серія «Україна крізь віки: В 15-ти т.» Т.6) 

5. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХУІІ ст. 

(1648-1676т рр.) – К.: Альтернативи, 1997. ( Серія «Україна крізь віки: В 15-

ти т.» Т.7.) 

6. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. – К.: Альтернативи, 1999 ( 

Серія «Україна крізь віки: В 15-ти т.» Т.8) 

7. Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Альтернативи, 1998 

(Серія «Україна крізь віки: В 15-ти т.» Т.4) 

8. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньої модерної України. – 

К.: Критика, 2005. 

„ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ” 

90 год. (2,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів - 

першокурсників з предметом і соціальними функціями історичної науки, 

пробудити в них інтерес до неї, підкреслити, що це  одна з найцікавіших 

гуманітарних наук. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знання про історію як науку, яка базується на методологічних засадах 

об‘єктивності, історизму, критичного аналізу джерел, плюралізму думок, 

свободи наукової творчості; уміння застосовувати набуті знання при 

вивченні всіх історичних дисциплін впродовж навчання у ВНЗ, твердо 

усвідомити обґрунтований постулат: ―Історія − учителька життя‖. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

Змістовий модуль 1 

НЕ 1.1. Вступ до спеціальності. Завдання до курсу. Література. 

Можливості одержання вищої історичної освіти в Україні. Чернівецький 

університет: історія і сучасність. Болонська система навчання. Спеціальність 

історика престижна і перспективна. 

НЕ 1.2. Предмет історичної науки та її соціальна роль у суспільстві. 



 

Визначення, що таке історія. Три основні принципи поділу історичної науки. 

Роль історичної науки як соціальної пам‘яті людства 

НЕ 1.3.Теоретичні основи і методологічні принципи історичної науки 

Визначення методології історичної науки. Основні принципи історичної 

науки.  

НЕ 1.4. Спеціальні та допоміжні історичні дисципліни. 

Спеціальні історичні дисципліни: історіографія, історичне джерелознавство, 

історичне краєзнавство, археологія, етнографія. Допоміжні історичні 

дисципліни: археографія, палеографія, історична хронологія, метрологія, 

історична ономастика, епіграфіка, емблематика, сфрагістика, нумізматика, 

геральдика, боністика, дипломатика, генеалогія, фалеристика, віксикологія 

та ін. 

НЕ 1.5.Історичні джерела та їх роль в історичній науці. Набуття 

студентами вміння користуватися ними. 

Визначення, що таке історичне джерело. Види джерел. Історична подія і 

історичний факт. Джерела неопубліковані і опубліковані. Джерелознавча 

термінологія. 

НЕ 1.6.Історична література та її значення у набутті студентами 

спеціальності історика. 

Як твориться історична література. Оновлення історичної літератури. 

Науковість і популярність історичної літератури. Історична правда і 

історична істина в іст. літ-рі. Наукова і підручна література. Видатні 

українські історики. Історики Чернівецького університету.  

 

Змістовий модуль 2. 

Основи організації навчання у ВНЗ з метою набуття історичної 

спеціальності. 

НЕ 2.1.Історико-літературна бібліографія і термінологія. 

Історична періодика. Історична бібліографія, бібліографічні покажчики. 

Методика пошуку історичних праць. Історико-літературна термінологія 

НЕ 2.2. Наукові історичні заклади, їх структура, діяльність, роль у 

творенні історичної науки. Інші заклади. 

Науково-дослідницькі інститути в системі НАН України. Архіви. Музеї. 

Наукові бібліотеки. Громадські організації, товариства, асоціації. 

НЕ 2.3.Статут Чернівецького національного університету – основа 

організації навчально-виховного процесу у ВНЗ. 

Загальні положення про діяльність і управління університетом. Права і 

обов‘язки студентів у навчально-виховному процесі. Студентське 

самоврядування. 

НЕ 2.4. Організація навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Державний план навчального процесу за спеціальністю „Історія‖. Два рівні 

освіти. Нормативні і спеціальні навчальні курси. Відвідування занять. Види 

навчальних занять. Види контролю знань студентів. Студентські практики. 



 

НЕ 2.5 Наукова робота студентів. 

Завдання наукової роботи студентів. Курсові, дипломні, магістерські роботи. 

Участь у наукових гуртках, наукових конференціях, конкурсах студентських 

робіт.  

НЕ 2.6. Термінологія вищої школи 

Виникнення наукової і навчальної термінології та її використання у 

студентському середовищі. Недопустимість брудної лексики серед 

студентів.  

 

Основна література до курсу 

1. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. Навчальний посібник. – К., 

1995. 

2. Брайчевський М. Конспект історії України. Передмова. – К.: Знання, 

1993. 

3. Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії. – Львів, 1996. 

4. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сьогочасності. – 

Львів: ЛДУ, 1999. 

5. Колінгвуд Р.Д. Ідея історії. – К.,1996. 

6. Макарчук С. Писемні джерела з історії України. – Львів: Світ, 1999. 

7. Онопрієнко В.І. Історія української науки ХІХ-ХХ століть. – К: Либідь, 

1998. 

8. Павленко Ю.І. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток 

людства. – К., 1996. 

9. Санцевич А.В. Методика исторического исследования. – К., 1990. 

10. Синяков А.В. Світоглядна детермінація соціального пізнання. – К., 1998. 

11. Тойнбі А. Д. Дослідження історії. – К., 1995.- Т. 1-2. 

12. Яковенко Н. Вступ до історії. − К., 2007. 

“ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ“ 

72 год. (2 кредити) 

Мета викладання дисципліни. Вивчаючи історію української 

культури у контексті розвитку світової, формувати знання студентів з історії 

національної культури як складної динамічної системи, з властивою їй 

діалектикою прогресу і регресу; довести, що рівень розвитку суспільства 

визначається рівнем розвитку його культури. Через розкриття портретів 

яскравих особистостей української культури, які зробили вагомий внесок у 

формування національної свідомості українства, формувати почуття 

патріотизму та виховувати повагу до творчої спадщини українського 

народу.  

У результаті вивчення курсу студент  має набути таких 

компетенцій: розуміти витоки української культури, її самобутність та 

місце в загальнолюдських процесах; уміти користуватись культурологічним 

понятійним апаратом; давати описову характеристику фактам в історії 

української культури; уміти виявляти закономірності розвитку української 



 

культури; пояснювати культурні процеси в історії України; будувати 

універсальні моделі і робити науковий прогноз перспектив розвитку 

української культури; виробляти рекомендації  для практичної діяльності 

людини з обов‘язковим вихованням шанобливого і дбайливого ставлення до 

спадщини української культури.  

Вивчення  курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

Змістовий модуль 1. Формування і становлення української культури 

НЕ 1.1 Вступ. Культура первісної епохи та слов’янських племен  

Предмет і завдання курсу. Основні риси первісної культури. Первісне 

мистецтво та його синкретичний характер. Первісні вірування. Расова 

диференціація. Мовні групи. Кам‘яна доба на території України. Стоянки 

первісних людей на території України. Трипільська культура, її походження, 

етапи розвитку та значення. Східні слов‘яни. 

НЕ 1.2 Самобутність культури Київської Русі 

Особливості культури Київської Русі дохристиянського періоду. 

Запровадження християнства. Вплив візантійської культури. Школи. 

Літописи. Архітектура і мистецтво. Культурні зв‘язки Київської Русі. 

Культура Галицько-Волинської Русі 

НЕ 1.3 Українська культура періоду польсько-литовської доби 

Історичні та політичні умови формування української етнічної спільності та 

її культури. Становлення української літературної мови. Роль козацтва у 

розвитку матеріальної культури, звичаїв, побуту українського народу. Усна 

народна творчість. Реформаційний рух в Україні. Братські школи. Києво-

Могилянська колегія. Розвиток науки. Література і образотворче мистецтво. 

НЕ 1.4 Доба бароко та її особливості в Україні. Культура козацької 

доби. 

Вплив західноєвропейської культури на розвиток української культури. 

Козацтво – унікальне явище історії та культури. Визначальні риси 

українського бароко в літературі, театрі, музиці. Еволюція образотворчого 

мистецтва. Розвиток  портретного живопису. Стиль бароко в українській 

архітектурі. Гетьман Іван Мазепа – меценат української культури. 

НЕ 1.5. Національно-культурне відродження в Україні к. ХVІІI – ХІХ 

ст. 

Характерні риси Просвітництва в Європі та Україні. Просвітницький реалізм 

української літератури. ―Руська трійця‖ та ―Кирило-Мефодіївське 

товариство‖. Особливості стильових течій в європейському та українському 

мистецтві у першій половині та другій половині ХІХ ст.  Значення творчості 

Т.Шевченка в українській історії. Розвиток освіти та науки. Утворення 

університетів в Україні. Література, драматургія, театр. Українське 

малярство. 

Змістовий модуль 2. Українська культура XIX - на початку XXІ ст.:  

успіхи та проблеми розвитку 

НЕ 2.1 Українська культура на зламі століть (кін. XIX – поч. XX ст.)  



 

Політика царського уряду щодо розвитку національної культури. Посилення 

становості й класовості, національної дискредитації в галузі освіти. 

―Просвіти‖ та їх діяльність. Розвиток науки. Періодичні видання та 

книгодрукування.  

НЕ 2.2 Українська культура в період національно-визвольних змагань 

(1917-1920). 

Відображення культурницьких ідей в Універсалах ЦР. Діяльність 

Генерального Секретаріату освіти. Зрушення в  українській культурі за часів 

Української держави П.Скоропадського. Утворення Української Академії 

Наук.  

НЕ 2.3 Культура України у міжвоєнний період та в роки Другої світової 

війни. 

Українська культура у боротьбі за утвердження етнічної і культурної 

самобутності народу. Образотворче мистецтво, театр та архітектура. 

Політика ―українізації‖. Діяльність творчих організацій ―Плуг‖, ВАПЛІТЕ. 

―Молодий театр‖ Л. Курбаса. О.Довженко. ―Розстріляне відродження‖. 

Культурна політика сталінського режиму на західноукраїнських землях. 

Стан української культури в роки Другої світової війни. 

НЕ 2.4 Здобутки та втрати української культури в другій пол. 40-х – 80-

тих роках ХХ ст. 

Культурна політика сталінського керівництва у повоєнний період. 

Хрущовська ―відлига― і зрушення в галузі освіти, науки, літератури, 

мистецтва. Розвиток національної школи: успіхи і прорахунки. Руйнування 

історико-культурних пам‘яток. Репресії 60-70-х років. Наростання 

дисидентського руху в Україні. ―Шістдесятники‖. Культурне життя 

української діаспори. 

НЕ 2.5 Національна культура в сучасній Україні. Єдність і 

взаємозалежність світової та національної культур. 

Проблеми національної культури в умовах зростання національно-

культурної ідентичності. Боротьба за державний статус української мови. 

Розвиток культури національних меншин. Фактори зростання національної 

культурної самосвідомості в сучасних умовах.  

Література до курсу: 

1. Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П. та ін. Українська культура в 

європейському контексті. – К.: Знання, 2007. – 679 с. 

2. Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навчальний 

посібник. – К.: МАУП, 2001. – 256 с. 

3. Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія культури: Навч. 

посібник / Наук.ред. В.М.Шейко. – К.: Кондор, 2004. – 763 с. 

4. Історія української культури. Збірник матеріалів і документів (За ред. 

С.Клапчука, В.Остафійчука). – К.: Вища школа, 2000. – 606 с. 

5. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип‘якевича. – К.: Либідь, 

1994. – 656 с. 



 

6. Історія української та зарубіжної культури / За ред. С.М. Клапчука. – К.: 

Знання-Прес, 2007. - 358 с. . 

7. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / За 

ред. М.М. Заковича. – К.: Знання, 2004. –567 с. 

8. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. –728 с.   

 

Історія первісного суспільства 108 год. 3 кредити  

Метою дисципліни є вивчення походження людини (антропогенезу) 

у нерозривному зв’язку з вивченням походження суспільства 

(соціоненезу) від появи на Землі людини до становлення перших 

класових суспільств і держав. 
Для її досягнення вивчаються зародження і розвиток господарської та 

суспільної діяльності людини, виникнення і перші етапи її матеріальної і 

духовної культури на основі даних ряду наук, в першу чергу етнології, 

археології та палеоантропології. Розкриваються пізнавальне та світоглядне 

значення первісної історії. 

Для засвоєння дисципліни пропонується перелік джерел та 

літератури : 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 

2. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. – М., 

2001. 

3. История первобытного общества. Эпоха классообразования. – М., 1986. 

4. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. – 

М., 1986. 

5. Марков Г.Е.История хозяйства и материальной культуры в первобытном 

и раннеклассовом обществе. – М.,1979.  

6. Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. Історія первісного суспільства. – 

К., 1999. 

 

Історія Стародавнього Сходу 144 год. 4 кредити.  

Мета курсу: ознайомити студентів з найдавнішою історією людства, 

історією найдавніших цивілізацій, що передували еллінізму та 

християнству. Для виконання мети необхідно вирішити такі завдання: 

виділити спільні та особливі риси в історичному розвитку країн та 

народів Стародавнього Сходу;  

навчити студентів аналізувати, коментувати і розуміти різноманітні 

джерела, у яких простежуються питання господарського розвитку, 

соціальних відносин, особливості політики країн, культура народів 

Стародавнього Сходу; 

- показати передумови та загальний хід розвитку ранньокласового 

суспільства та держави на Стародавньому Сході; 

- висвітлити особливості історичного розвитку кожної окремої 

давньосхідної держави: її економіки, політичної історії, соціальних 



 

відносин і культури; 

- простежити еволюцію основних інститутів стародавньосхідних 

держав від примітивних форм до стародавньосхідної деспотії як 

особливої форми державного управління. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Хрестоматия по истории Древнего Востока: в 2 ч.- М., 1980.- Ч. 1-2. 

2. Хрестоматия по истории Древнего Востока. - М., 1963.- 544 с. 

3. Васильев Л.С. История Востока. - В 2- т.- 1994. 

4. История Древнего Востока. / Под ред. В.И.Кузищина. - 2-е изд. - М., 

1988.- 416 с.; 3-е изд. М., 2002. 

5. История Древнего Востока. Ч.1.: Месопотамия. - М., 1983. - 534 с.; Ч.2. 

Передняя Азия. Египет. - М., 1988.- 624 с. 

6. История Древнего мира: в 3-х Ч.- 3-е изд. - М., 1989.  

7. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. – Київ, 2002. 

 

Етнологія 108 год. 3 кредити 

 Мета курс: дати студентам-першокурсникам розуміння місця 

етнології в системі гуманітарних наук, розкрити шляхи її формування як 

самостійної науки, проаналізувати школи і напрями. 

Для її досягнення засвоїти основні (риси і ознаки) етносів, висвітлити 

проблеми їх етнічної історії та культурно-побутові особливості етнічних 

спільнот у минулому і в наш час. 

На основі отримання теоретичних знань виробити у студентів 

розуміння, що людство – це етноси, їх культура, побут, етногенез та історія, 

що етноси є цілком самодостатніми людськими спільнотами. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Алексеев В.П. Этногенез. – М., 1986. 

2. Этнография. – М., 1982. 

3. Етнографія України. – Львів, 1994. 

4. Насиление мира. Демографический справочник., 1989. 

5. Тиводар М. Етнологія. Унегород, 1998. 

6. Тавадов Г.Т. Этнология. – М., 2002. 

7. Садохин А.П. Этнология. – М., 2004. 

 

Історія Росії 216 год. 6 кредитів 

Мета курсу. всебічне вивчення історії Росії від найдавніших часів до 

утворення єдиної Московської держави. 

Для її досягнення вивчаються джерела, які стосуються курсу, 

аналізуються основні політичні, економічні та соціальні чинники в 

історичному розвитку Росії.  

На основі отриманих теоретичних знань у процесі вивчення предмету 

студенти зможуть знати основні положенням дисципліни, володіти 

методикою відбору, аналізу і синтезу джерельного матеріалу, вміти робити 



 

глибокі обґрунтовані висновки на основі поєднання писемних, 

археологічних та етнологічних джерел з проблем історії Росії. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік перелік джерел та 

літератури: 

1. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М., 1989. 

2. Ключевский В.О. Курс русской истории. – М., 1957. – Т. І. 

3. Очерки русской культуры ХІІІ – ХІV вв. ; В 2-х ч. – М., 1970. 

4. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. – М., 1982. 

5. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – М., 1959 – 1966. – 

Кн. І-V. 

6. Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в 

ХІV – ХV вв. Очерки социально-экономической и политической истории 

Руси– М., 1960. 

7. Шаскольский И.П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах 

Балтики в ХІІ – ХІІІ вв. - М., 1978. 

 

Основи антропології 108 год. 3 кредити 

Мета курсу. Дати студентам знання з антропогенезу людини. Вивчити 

як і коли склалися расові відмінності, які морфофізіологічні ознаки можуть 

бути доказом генетичної спорідненості давніх і сучасних популяцій? 

Для її досягнення вивчаються основи антропологічних знань, 

необхідних майбутнім фахівцям-історикам, методичні прийоми, які 

застосовують у процесі палеоантропологічних досліджень та вивчення 

живих людей; розглядаються основи дерматогліфіки, одонтології й 

гематології — систем морфо-фізіологічних ознак. Значна увага 

присвячується питанням антропогенезу, вивчаються основні принципи 

расових класифікацій; описується расова структура населення земної кулі; 

аналізуються чинники расотворчих процесів; дається критична оцінка 

расистських схем. 

На основі отриманих теоретичних знань у процесі вивчення предмету 

студенти зможуть реалізувати їх при обстеженні кісткових решток людей, 

відкритих під час археологічних розкопок. Крім того, даний курс дасть 

уявлення про географічну мінливість морфо-фізіологічних ознак серед 

сучасного населення земної кулі. 

Після вивчення курсу студенти зможуть узагальнити підсумки 

досліджень у галузі історичної антропології України, простежити динаміку 

змін антропологічного складу населення України від палеоліту до 

сьогодення. Студенти повинні мати знання основних теоретичних положень 

навчальної дисципліни ―Основи антропології‖, володіти методикою 

проведення палеоантропологічних, соматологічних досліджень, вміти 

робити висновки на основі поєднання різноманітних антропологічних 

методів досліджень. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 



 

1. Алексеев В. П., Дебец Г. Ф. Краниометрия: Методика 

антропологических исследований. - М.,1964. 

2. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии 

– М., 1973. 

3. Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. - К., 1965. 

4. Зиневич Г. П. Человек изучает человека.- К., 1988. 

5. Кондукторова Т. С. Антропология древнего населения Украины.-К., 

1972.  

6. Морфология человека.- М., 1983.  

7. Сегеда С.П. Основи антропології.-К., 1995. 

 

 

 

 

Археологія 144 год. 4 кредити.  

Мета курсу: дати студентам-історикам знання основ археології, 

привити вміння орієнтуватися в пам‘ятках матеріальної культури, правильно 

визначити культурно-хронологічну приналежність археологічних предметів, 

вміти реконструювати життя та побут давнього населення України на основі 

виявлених знарядь праці, предметів озброєння, побуту, прикрас тощо. 

Для досягнення мети вивчаються основні категорії археологічних 

джерел, характеризуються методи датування археологічних знахідок, 

встановлюється відмінність між археологічними культурами, періодизація 

та хронологія пам‘яток археології. Вивчення археологічних пам‘яток 

України проводиться на широкому тлі досягнень західноєвропейської 

археології, із урахуванням найсучасніших методів датування.   

На основі отриманих теоретичних знань із різних ділянок археології 

України студенти повинні навчитися пошуку та атрибутування різночасових 

археологічних пам‘яток, вмінню визначити засоби та методи для збереження 

їх від руйнування, прогнозуванню на них подальших археологічних 

досліджень, навикам камеральної обробки виявленого археологічного 

матеріалу тощо. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Археологія Української РСР. – К., 1971. – Т.1-3; 

2. Давня історія України. – К., 1997, 1998, 2000. – Т.1-3; 

3. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. – Тернопіль, 2003; 

4. Авдусин Д.А. Очсновы археологии. – М., 1988; 

5. Федоров-Давыдов Г.А. Статистические методы в археологии. – М., 

1987; 

6. Мартынов А.И., Шер Д.Я. Методы археологического исследования. 

– М., 1989; 

 

 



 

 

Історія стародавньої Греції та Риму 185 год. 5 кредити 

Мета курсу: дати студентам-історикам знання про етапи зародження, 

становлення та еволюції античного світу, а також прослідкувати 

формування рабовласницьких державних утворень на території стародавньої 

Греції та Риму. 

Для її досягнення вивчаються основні типи джерел, періодизація та 

хронологія античної цивілізації, етапи історичної та історіографічної думки, 

провідні концептуальні та методологічні підходи в руслі актуалізованої 

тематики досліджень; також вивчаються погляди основних історичних шкіл 

по аналізу історичного розвитку античного світу, сучасні перспективи 

пошуку нових типів джерел і їх значення для висвітлення минулого 

стародавньої Греції та Риму. 

На основі отриманих теоретичних знань із різних ділянок історії 

стародавньої Греції та Риму виробити у студентів навики аналізу питань, 

пов‘язаних із питаннями виникнення державного устрою, зародження 

рабовласництва, причин співіснування держав із демократичними та 

олігархічними типами державного устрою. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. История Древней Греции /Под ред. В.И.Кузищина /. – М., 1986. 

2. Историография античной истории /Под ред. В.И. Кузищина /. – М., 1980. 

3. Історія стародавнього світу. – К., 1976. 

4. Хрестоматия по истории Древней Греции. – М., 1964; 

5. История Древнего Рима /Под ред. В.И.Кузищина /. – М., 1988; 

6. Ковалев С.А. История Древнего Рима. – Л., 1984. 

 

 

Спеціальні історичні дисципліни 

 144 год. 4 кредити 

Мета курсу: Дати студентам знання про дисципліни, що допомагають 

отримати достовірну історичну інформацію з різних типів джерел. 

Для досягнення мети студенти знайомляться із загальною характеристикою 

комплексу спеціальних історичних дисциплін, які служать для дослідження 

письмових, речових та образних джерел; вивчають особливості 

функціонування історичної хронології, історичної метрології як дисциплін, 

що сприяють прямій чи посередній обробці інформації джерела, та його 

датуванню. 

     На основі здобутих теоретичних знань виробити в студентів вміння 

аналізувати зміст письмових, речових та образних джерел на основі даних, 

отриманих за допомогою методів спеціальних історичних дисциплін; 

проводити зовнішню та внутрішню критику письмових джерел; оволодіти 

основами формулярного аналізу актів та документів; вміти залучити в 

історичному дослідженні дані, отримані при вивченні нагородних знаків, 



 

уніформи, печаток, якими скріплювалися документи; застосовувати в 

історичних побудовах дані, отримані при дослідженні образних джерел та 

кіно- і фотоматеріалів. 

Для засвоєння курсу пропонуються перелік джерел та літератури: 

1. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомагательные 

исторические дисциплины. – М., 1984. 

2. Пирко В. А. Русская палеография. – К., 1991. 

3. Климишин И.А. Календарь и хронология. – М., 1990. 

4. Суперанская А.В. Что такое топонимика. – М., 1985. 

5. Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. – М., 1970. 

6. Бурков В.Г. Фалеристика. – Л., 1985.  

 

 

Історична географія 72 год. 2,5 кредити 
Мета курсу. Дати студентам знання про просторову сторону історичного 

процесу і пов‘язати їх з певними територіями, а також вивчити географію 

історичного минулого людства в різні хронологічні періоди його 

існування.  

Для її досягнення пов‘язуються історичні події з певними територіями, 

розглядаються взаємовплив і взаємодія природи і суспільства, 

досліджується коло питань пов‘язаних із розумінням історичного процесу, 

які не стосуються прямо сучасної географії тобто: проблеми народних 

рухів, еволюція церковної географії, зародження і розміщення культурних 

центрів. Завдання курсу полягають також у висвітленні тих фізичних, 

економічних, соціальних та культурних змін, які відбулися у Західній 

Європі від періоду середньовіччя до наших днів. 

На основі отриманих теоретичних знань з предмету виробити в 

студентів навики користуватися основними теоретичними положенням 

даної дисципліни, аналізувати дані різноманітних галузей гуманітарних та 

природничих наук при висвітленні історичного минулого людства в будь-

яку епоху його розвитку. Вміти робити висновки на основі поєднання 

різнорідних, за походженням, джерел у визначенні конкретних історичних 

умов існування населення на різних хронологічних відтинках його буття. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Авербух М.О. Войны и народонаселение в докапиталистических 

обществах.-М.,1970.  

2. Гутнова Е.Б., Удальцова З.Б. К вопросу о типологии развитого 

феодализма в Западной Европе // Проблемы социально-экономических 

формаций. Историко-типологические исследования.-М., 1975. 

3. Магидович И.П., Магидович В.И. История открытия и исследовавия 

Европы.-М., 1970. 



 

4. Медушевская О.М. Историческая география как вспомогательная 

историческая дисциплина.-М.,1959. 

5. Муравьев А.В.,Самаркин В.В. Историческая география эпохи 

феодализма.-М., 1973. 

6. Покшишевский В.В. География населення зарубежных стран.-М., 1971. 

7. Сказкин С.Д. Очерки по истории средневекового крестьянства в средние 

века.-М., 1968. 

8. Яцунский В.К. Историческая география. История ее возникновения и 

развития в ХІV-ХVІІІ вв.-М., 1950.  

 

ІНОЗЕМНА МОВА (англійська мова) 

(1 курс, спеціальність „історія”) 

180 год. (5 кредитів)  

Мета курсу ―Англійська мова‖ полягає у оволодінні студентами 

чотирьох основних мовних навиків: читання, письмо, сприйняття на слух та 

вміння висловлюватися англійською мовою на середньому рівні. 

 На основі отриманих теоретичних знань ставиться за мету виробити в 

студентів уміння вільно й грамотно висловлюватися англійською мовою, 

вести діалог на задані теми та опрацьовувати історичні джерела англійською 

мовою. 

  

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“ЛЮДИ ТА МІСЦЯ. КЛУБ ВЕСЕЛОЩІВ. ВІЛЬНИЙ ЧАС” 

НЕ 1.1. Чи знаєш ти? Люди та місця. Родинні зв’язки. Робота в мережі 

Розуміти особливості вживання форм дієслова  to be, неозначеного артикля 

та присвійних прикметників . Знати форми дієслова  to be. Вміти вітатися, 

розказати про своє походження та сім‘ю. 

НЕ 1.2.  Клуб веселощів. Дуже особлива робота. Розпродаж 

Розуміти особливості побудови речень у простому теперішньому часі та 

вживання вказівних займенників . Знати новий лексичний матеріал. Вміти  

розповідати про різні професії та про свій робочий день 

НЕ 1.3.  Вільний час. Час в дорозі. Скейтборд. Телефонні розваги 

Розуміти  правила утворення заперечних речень в простому теперішньому 

часі та вживання  модального дієслова саn. Знати нову лексику. Вміти 

розповідати про свій вільний час та знати порядок здійснення розмов по 

телефону. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Їжа. Дім. Життя у місті” 

НЕ 2.1.  Їжа. Списки покупок. Розповіді про сміття. Готові зробити 

замовлення? 



 

Розуміти особливості вживання  (не) злічувальних іменників та 

неозначеного артикля. Знати   традиції пов‘язані з їжею. Вміти  розказувати 

про улюблені страви. Вміти зробити замовлення англійською мовою. 

НЕ 2.2.  Дім.  Відпливаймо. Що я маю. Світ 

Розуміти  правила вживання речень з there is/are та have got. Знати  новий 

лексичний матеріал. Вміти вживати вивчені граматичні конструкції та 

лексику на практиці. 

НЕ 2.3.  Міське життя. Зміни. Пропала людина! Вирушаємо в подорож 

 Розуміти особливості утворення та вживання минулого неозначеного часу. 

Знати  новий лексичний матеріал. Вміти розказувати про минулі події 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

“ЛЮДИ. ОДЯГ. КУЛЬТУРА” 

НЕ 3.1. Люди. Дівчина з… Загадка дня народження. Знахідки 

Розуміти особливості вживання займенників one/ones. Знати  прикметники 

для опису зовнішності. Вміти написати листа другові  

НЕ 3.2. Одяг на всі сезони. Ми за тобою спостерігаємо! Погода 

Розуміти особливості використання   прислівників частотності та утворення 

теперішнього тривалого часу. Знати вживання прислівників способу дії. 

Вміти вживати лексику на практиці. Знати новий лексичний матеріал . 

НЕ 3.3. Культура. Новини. Магія кіно. Це мистецтво? 
Розуміти особливості утворення ступенів порівняння прикметників в 

англійській мові та вживання речень з prefer.  Знати новий лексичний 

матеріал. Вміти висловлювати свою думку про мас-медіа. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

“Подорожі. Навчання. Амбіції. ” 

НЕ 4.1. Подорожі.  Різний досвід. Відпустка. Транспорт і місто 

Розуміти особливості утворення та вживання теперішнього доконаного часу 

та використання   форм з –ing. Знати новий лексичний матеріал. Вміти 

висловлювати свою думку про подорожі. Знати як забронювати квиток. 

НЕ 4.2. Навчаємось. Дорожні правила. Шкільна система. Постійне 

навчання 
Розуміти  вживання модальних дієслів сan та have to та запитань з wh-. Знати  

правила дорожнього руху та дорожні знаки англійською мовою. Вміти  

розповідати про систему освіти та про майбутні плани. 

НЕ 4.3. Амбіції. Один світ  на всіх. Слава та багатство. Благодійні 

змагання 

Розуміти особливості вживання речень з going to, інфінітивів мети та 

конструкцій типу дієслово + інфінітив/ing-форма.. Знати  новий 

граматичний матеріал. Вміти виражати свої наміри 

 

Основна література до курсу 



 

1. Mark Foley, Diane Hall Total English. Elementary. Students‘ Book. – 

Pearson Education 2005. – 160 p. 

2. Antonia Clare, JJ Wilson Total English. Elementary. Workbook. – 

Pearson Education 2005. – 96 p. 

ІНОЗЕМНА МОВА (німецька мова) 

(1 курс, спеціальність „історія”) 

180 год. (5 кредитів) 

Мета курсу - полягає у оволодінні студентами чотирьох основних 

мовних навиків: читання, письма, сприйняття на слух та вміння 

висловлюватися німецькою мовою на середньому рівні; виробленні уміння 

вільно і грамотно висловлюватися німецькою мовою, вести діалог на задані 

теми та опрацьовувати історичні джерела німецькою мовою. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: зрозуміти реалії німецькомовних країн, їхні історичні 

традиції та соціокультурні звичаї; засвоїти ряд лексичних одиниць та 

граматичних норм німецької мови; навчитися вести бесіду німецькою 

мовою на задану тему, читати та перекладати тексти на вказану 

тематику, розпізнавати на слух та розуміти мовлення, а також засвоїти 

орфографічні норми німецької мови у межах вивчених тем. 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ” 

НЕ 1.1 – 1.3 Заняття починається 

Опрацювання лексичного матеріалу. Вживання теперішнього часу. 

Використання різних типів простого речення. Утворення множини 

іменників. 

НЕ 1.4 – 1.6  Що ви тут робите? 

Опрацювання лексичного матеріалу. Типи питальних речень: з 

питальним словом і без питального слова. Використання допоміжного 

дієслова ―sein‖. Заперечення дієслів та решту членів речення. 

НЕ 1.7 – 1.9  Хто Ви за фахом? 

Опрацювання лексичного матеріалу. Особливості вживання і 

утворення дієслово ―werden‖. Відмінність у вживанні дієслів „sein― i 

„werden―. Використання артикля після назви професії. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 2.1 – 2.2 Ти маєш рацію 

Опрацювання лексичного матеріалу. Заперечення та відмінювання  

іменників. Використання допоміжного дієслова  ―haben‖. 

НЕ 2.3 – 2.4 Як ти вивчаєш німецьку мову 

Опрацювання лексичного матеріалу. Використання давального 

відмінка при відмінюванні іменників. Особливості відмінювання  сильних 

дієслів із кореневою голосною е. 



 

НЕ 2.5 – 2.7 Розподіл обов’язків у родині 

Опрацювання лексичного матеріалу. Сильні дієслова із зміною 

кореневої голосної а-ä. Порядок слів з двома додатками. Питальні слова  

wer, was. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ У СІМ’Ї” 

НЕ 3.1 - 3.3  Опрацювання лексичного матеріалу 

Робота над текстом „Робочий день починається”.  

Відмінювання іменника у всіх відмінках в однині і множині. Префікси 

дієслів: відокремлювані і невідокремлювані. Означення у родовому 

відмінку. Закінчення іменників сильної і слабкої відміни у родовому 

відмінку. 

НЕ 3.4 – 3.6 Моя сім’я 

Сімейний стан. Особливості перекладу понять, які позначають 

сімейний стан. 

Присвійні займенники.  Особливості перекладу на українську мову. 

Керування: kennen lernen (A); ähnlich sein (D). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

„УСНЕ МОВЛЕННЯ. АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 4.1 – 4.3 Що сьогодні по телебаченню? 

Робота з текстом ―Що сьогодні по телебаченню‖. 

Прийменники, що вживаються з давальним і знахідним відмінками. 

Прийменники для позначення часу: über, an, in.  

НЕ 4.4 Усне мовлення 

Ставлення до телебачення, його роль в сучасному світі. 

НЕ 4.5 Телебачення 

Вживання артикля: означеного і неозначеного та його відсутність. 

Основна література до курсу: 

1. Німецька мова з новим правописом. Deutsch aktiv mit der neuen 

Rechtschreibung: Підручник. / А.М. Жовківський. – Чернівці: „Рута‖, 2003. – 

404 с. 

Додаткова література 

1. Ангеліка Г. Бек. Німецька мова за 30 днів. Навчальний посібник. К.: 

Методика, 2003. – 320 с. 

2. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д., Кубинський 

Б.В., Білоус О.І., Артамоновська С.П. Практична граматика німецької мови. 

Навчальний посібник для студентів. Комунікативні вправи і завдання. – 2-е 

видання. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 400 с. 

3. Чепурна Т.М. Німецька мова. Розмовні теми / Худож.-оформлювач І.В. 

Осипов. – Харків: Фоліо, 2004. – 318 с. 



 

4. 400 прислів'їв та приказок, семантично подібних в українській, 

латинській, англійській, німецькій, французькій мовах: Навчальний 

посібник / Укладачі: Жовківський А.М., Жовківська Г.А., Івасютин Т.Д., 

Романова Т.О. – Чернівці: Рута, 2001. – 96 с. 

5. Zu gutem Deutsch 1. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Практичний 

курс німецької мови (для початківців). / Укладено за ред. П.А. Коваля – 

Харків, 2006. – 282 с.  

ІНОЗЕМНА МОВА (французька мова) 

1 курс (історія) 

180год. (5 кредитів) 

Мета курсу – дати студентам основи знань з французької мови, 

навчити їх працювати з фаховою літературою, написаною французькою 

мовою, розвивати навики читання, письма, аудіювання, діалогічного та 

монологічного мовлення, ознайомити із цивілізацією та культурою Франції.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: вільно читати спеціальні тексти, розуміти основний зміст 

прочитаного, формулювати питання до змісту прочитаного і відповідати на 

них, перекладати з словником зміст тексту, реферувати зміст прочитаного 

українською та французькою мовами. В програмі передбачено складання 

ситуативних діалогів, дається розробка деяких ситуацій, в яких може 

опинитися науковець за кордоном. 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. „Граматика” 

НЕ 1.1. Система голосних та приголосних звуків французької мови. 

Інтонація. Будова французького речення. 

Монофтонги та дифтонги. Буквосполучення. Різні види інтонації. Будова 

стверджувальних, питальних, заперечних речень. Типи запитань. 

НЕ 1.2.  Дієслова I і III групи. 

Відмінювання дієслів  I-III групи  

Побудова питальних та заперечних речень з дієсловами  I-III групи. 

НЕ 1.3. Присвійні прикметники 

Особливості вживання присвійних прикметників. Заперечна форма дієслова. 

Жіночий рід та множина прикметників. 

НЕ 1.4. Побудова питальних речень.  

Побудова питальних речень за допомогою простої інверсії. Вживання 

складної інверсії. Вживання звороту est-ce que. 

НЕ 1.5. Прислівники en, y.  

Прислівники en, y у функції обставини місця і напрямку. Місце прислівників 

en, y. 

Самостійна робота. Прислівники en, y.  

Особливості побудови безособових конструкцій. Особливості вживання 

безособових конструкцій у питальній та заперечній формі. Особливості 



 

побудови безособових конструкцій. Особливості вживання безособових 

конструкцій у питальній та заперечній формі. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

„УСНЕ МОВЛЕННЯ. АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 2.1. Про себе та свою сім’ю 

Біографічні дані про себе та свою сім‘ю. Освіта та професія членів сім‘ї. 

Улюблені заняття та дозвілля. Як вирішуються конфліктні ситуації в сім‘ї? 

НЕ 2.2. Моє помешкання 

Планування помешкання. Зручності та комунальні вигоди. Кімнати у 

помешканні. Типове помешкання у Франції. 

НЕ 2.3. Робочий день студента. Як ефективно спланувати робочий день. 

Робочий день студента. Як ефективно спланувати робочий день. Організація 

навчання та дозвілля. 

Самостійна робота. Робочий день та обов’язки.  

Робочий день студента. Робочий день членів моєї родини. Обов‘язки по 

господарству. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. „ГРАМАТИКА” 

НЕ 3.1. Питальні прислівники quand, comment, combien. 

Утворення питання до обставини часу, способу дії. Порядок слів при 

побудові питальних речень. Питання до обставини способу дії та до 

називної частини присудка. 

НЕ 3.2. Найближчий майбутній і минулий часи. 

Особливості  побудови та вживання  найближчого майбутнього та минулого 

часів.  Порівняльна характеристика  вживання Futur immediat et Passé 

immédiat. 

НЕ 3.3. Дієслова II групи. 

Особові закінчення дієслів II групи. Вживання дієслів II групи. 

НЕ 3.4. Складний минулий завершений час. 

Вживання Passe compose. Відмінювання дієслів у Passe compose. 

Узгодження participe passé дієслів із підметом. Місце придієслівних 

займенників у складних часах. 

Самостійна робота. Складний минулий завершений час. 

Вживання Passe compose. Відмінювання дієслів у Passe compose. 

Узгодження participe passé дієслів із підметом. Місце придієслівних 

займенників у складних часах. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4.  

„УСНЕ МОВЛЕННЯ. АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 4.1. Французькі свята. 

День незалежності У Франції. Цивільні та релігійні свята. 

НЕ 4.2. Визначні місця Парижу. 

Париж – столиця Франції. Місця, де я хотів би побувати. Визначні місця 

Парижу. 

НЕ 4.3. Франція. 



 

Географічне положення Франції. Річки та гори Франції. Промисловість та 

сільське господарство. 

НЕ 4.4. У ресторані. 

Вибір ресторану. Вибір страв. Правила поведінки у ресторані. 

Самостійна робота. Їжа.  

Різновиди продуктів. Улюблена страва. У ресторані. Страви народів світу. 

Основна література до курсу: 

1. Н.Н.Попова, Ж.А.Казакова, Г.М.Ковальчук «Французский язык». – 

Москва ―Nestor Academic Publishers‖, 2004. 

2. В.Г. Матвиишин, В.П. Ховхун ―Бизнес-курс французского языка‖. –

Москва, 2004. 

3. Ж. Може ―Учебник современного французского языка‖. - Киев, 

издательство СП ―Свенас‖, 1995. 

4. 120 розмовних тем з французької мови. – Тернопіль СМП „Астон‖, 2000. 

5. 250 тем французского языка / Сост. А.А. Сологуб. – Донецк: ОООПКФ 

«БАО», 2003. 

 

2 курс 

„НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” 

216 год. (6 кредитів) 

Мета викладання дисципліни: формування знань студентів про 

закономірності історичного процесу, фактори і чинники державотворення, 

закономірності та основні етапи розгортання національно-визвольного руху 

та соціально-економічних процесів на українських землях у новий час. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: знання причини політизації всього суспільного життя, 

особливості його проявів та українських землях; причини поступової втрати 

українськими землями ознак суверенітету та автономії, усвідомити 

небезпеку для народу його розірваність між різними державами. уміння 

підбирати на основі аналізу зміст семінарського заняття з курсу, 

здійснювати аналіз джерельного матеріалу та реферування монографічної та 

наукової літератури. 

Вивчення курсу здійснюється за шістьма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Інкорпорація українських земель до складу Російської та Австрійської 

імперії. Їх соціально-економічний розвиток» 

НЕ 1.1. Інтеграція українських земель у склад Російської та 

Австрійської імперії у кінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст.  

Територіально-адміністративні та політико-правові зміни на українських 

землях. Остаточна ліквідація царизмом полкового поділу на Лівобережжі. 

Утворення намісництв та губерній. Ліквідація автономного устрою України,  



 

Населення українських земель: демографічні, соціальні, національні та 

релігійні характеристики 

НЕ 1.2. Сільське господарство українських земель в першій половині 

ХІХ ст. 

Техніко-економічний стан сільського господарства. Розклад феодально-

кріпосницької системи. Посилення експлуатації поміщицьких селян-

кріпаків. Інвентарна реформа на Правобережжі. Погіршення становища 

державних селян. Розвиток ринкових відносин у селянському господарстві. 

Посилення розшарування селянства. 

НЕ 1.3. Розвиток промисловості й транспорту на Наддніпрянщині в 

першій половині ХІХ ст. 

Розвиток основних галузей промисловості в першій третині ХІХ ст. Початок 

промислового перевороту в Україні. Ремісниче виробництво. Зміни в 

територіальному розміщенні промисловості. Внутрішня торгівля. Шляхи 

сполучення і транспорт. Міста.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Суспільно-політичний розвиток Наддніпрянщини у кінці ХVІІІ – 

першій половині ХІХ ст..» 

НЕ 2.1. Національне відродження у підросійській Україні в кінці ХVІІІ – 

на початку ХІХ ст. 

Теоретико-методологічні засади концепції українського національного 

відродження кінця ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Поширення прогресивних 

ідей в Україні в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. „Енеїда‖ І.Котляревського. 

Українська старшинська еліта. Автономіський рух та його лідери. „Історія 

русів‖ як пам‘ятка модерної української політичної думки. Харківський 

інтелектуальний гурток. «Історія Русів» - перший національний памфлет 

української суспільної думки нового часу.  

НЕ 2.2. Російський та польський суспільні рухи на Наддніпрянщині. 

Масонство. Декабристи. Формування революційних поглядів декабристів та 

перші таємні товариства. Утворення Південного і Північного товариств, їх 

головні програмні вимоги і документи. ―Товариство об‖єднаних слов‘ян‖. 

Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830-1831 рр. і його 

відгомін в Україні. 

НЕ 2.3. Кирило-Мефодіївське товариство  

Суспільно-політичні передумови для виникнення Кирило-Мефодіївського 

братства (1846-1847 рр.). Його програмні документи, Діяльність і розгром 

торариства. Т.Шевченко і його місце в українському суспільно-політичному 

русі. 

 

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ 3. 

Західноукраїнські землі у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. 



 

НЕ 3.1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель в 

кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. 

Територія, населення і адміністративний устрій західноукраїнських земель. 

Стан економіки. Посилення соціального гніту. Особливості 

антикріпосницької боротьби селянства. Скасування панщини.  

НЕ 3.2. Національне відродження на західноукраїнських землях у 

першій третині ХІХ ст.. 

Українська суспільна думка Галичини в 20-х - на початку 30-х років ХІХ ст. 

Виникнення і основні напрямки діяльності «Руської Трійці». «Руська 

Трійця» про українське питання в Галичині (Єдність українського народу. 

Розвиток його мови і літератури 

НЕ 3.3. Революційні події 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях 

Участь населення Галичини у революції 1848-1849 рр. ―Головна руська 

рада‖. ―Руський собор‖. Революційні події на Закарпатті та Буковині  

 

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ 4. 

Соціально-економічний розвиток та суспільне життя на 

Наддніпрянщині у другій половині ХІХ ст.. 

НЕ 4.1. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини у другій 

половині ХІХ ст. 

Підготовка та впровадження буржуазних відносин в України у 60-70-х рр. 

ХІХ ст. Розвиток товарного виробництва у сільському господарстві України. 

Зміни в розподілі земельної власності. Соціальне розшарування селянства. 

Розвиток промисловості в Україні в пореформний період. Залізничне 

будівництво і розвиток водного транспорту.. Перетворення України в один з 

найбільших індустріальних районів Російської імперії. Місце і роль 

іноземного капіталу в промисловому розвитку України.  

НЕ 4.2. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині 50-х – 70-

х рр. ХІХ  ст. 

Харківсько-київське таємне товариство. Вплив Т.Г.Шевченка на розгортання 

революційно-демократичного руху в Україні. ―Хлопомани‖. Київська 

громада. В.Антонович. Громадівський рух в 70-х рр. Молоді громади. 

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. 

М.Драгоманов, його наукова і громадсько-політична діяльність. ―Громада‖. 

Революційне народництво 70-х рр. в Україні. 

НЕ 4.3. Український національний рух у 80-90-х рр. ХІХ ст. 

Радикально-революційні течії, Студентський рух на Наддніпрянщині. 

Земсько-ліберальний рух в Україні у другій половині 60-90-х рр. ХІХ ст. 

Громадівський рух у 70-90-х рр. XIX ст. Земсько-ліберальний рух в Україні. 

Виступи студентів України у 70-90-х рр. XIX ст. Народницькі організації в 

Україні кінця 60-х - початку 70-х рр. XIX cт., «ходіння в народ». 

Народницький рух в Україні в другій пополовині 70-х - 80-ті роки XIX ст. 



 

Робітничі гуртки. Український  національний рух у 90-х рр. XIX ст. Братство 

тарасівців. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. 

Соціально-економічний та суспільний розвиток західноукраїнських 

земель у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.. 

НЕ 5.1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у 

другій половині ХІХ ст. 

Адміністративний устрій західноукраїнських земель. Розвиток товарного 

виробництва в сільському господарстві і промисловості. Відсталий характер 

економіки окраїнних країв. Боротьба за соціальні і національні права.  

НЕ 5.2. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 

другій половині ХІХ ст. 

Москвофіли і народовці. Радикали і соціал-демократи. І.Я.Франко. 

М.І.Павлик. О.С.Терлецький. Виникнення перших політичних партій. 

Русько-українська радикальна партія. Утворення національно-

демократичної партії. Поширення соціалістичних ідей.  

НЕ 5.3. Соціально-економічні зміни і політизація суспільного життя на 

західноукраїнських землях на початку ХХ ст.. 

Економічний і політичний стан населення. Рух за реформу виборчої 

системи. «Січовий» рух. Піднесення національної самосвідомості 

українського населення Галичини, Північної Буковини та Закарпаття. 

Боротьба за український університет, реорганізацію виборчої системи до 

Галицького сейму, розширення політичних прав українського населення. 

Діяльність національно-культурних товариств «Просвіта». Наукове 

товариство ім.Т.Шевченка. Масова заокеанська еміграція. Життя української 

діаспори. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. 

Розвиток українських земель на початку ХХ ст.. 

НЕ 6.1. Політизація українського національного руху на початку ХХ ст. 

Роль і місце національного життя в розгортанні політичної боротьби в 

Україні. Утворення політичних партій. Наростання соціальної напруженості 

в Україні на поч. XX ст. Виступи робітників і селян у 1901-1904 рр.  

Революційні події в Україні взимку-восени 1905 р. Український 

національно-визвольний рух у 1905-1907 рр. Українські депутати у 1 та 2-й 

Російських Державних думах. 

НЕ 6.2. Суспільно-політичне життя в Україні в 1907-1914 рр. 

Політичне становище в Україні після поразки революції 1905-1907 рр.  

Формування режиму політичної реакції. Національно-визвольний рух в 

Україні. Відзначення 100-річного ювілею Т.Г.Шевченка. Робітничий і 

селянський рух в 1913-1914 рр. 

НЕ 6.3. Україна в роки Першої світової війни 



 

Україна в планах воюючих сторін. Мобілізація сил і ресурсів на війну в 

Україні. Політичні течії і партії в умовах війни. ―Спілка визволення 

України‖. Головна Українська Рада. Українські січові стрільці. Головні 

воєнні дії на території України. Антиукраїнська політика царизму на 

захоплених землях Галичини і Буковини. 

 

Основна література до курсу: 

1. Багалій Д. Історія Слобідської України. – К.: Харків: Дельта, 1991. – 1993. 

– 256 с. 

2. Борисенко В. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ 

століття. – К.: Либідь, 1996. – 616 с. 

3. Верига В. Нариси з історії Украіни (кінець ХVІІІ –початок ХХ ст.). – 

Львів: Світ, 1996. – С.18-22, 26-37, 42-49. 

4. Дорошенко Д. Нарис історії України. – К.: Світ, 1991. – 576 с. 

5. Марахов Г.И. Социально-политическая борьба на Украине в 20-40-е годы 

ХІХ ст. - К., 1981.  

6. Гербільський Г.Ю. Передова суспільна думка в Галичині. - Львів: Вид-во 

Львів ун-ту, 1959. - 160 с. 

7. Кирило-Мефодіївське товариство: Зб. док. і матеріалів у 3-х т. - К.: Наук. 

думка, 1990-1991. 

8. Кугутяк М.В. Нариси історії Галичини. - Івано-Франківськ, 1993. 

9. Буковина: Історичний нарис. - Чернівці, 1997 

10. Ястребов Ф. Нариси з історії України. - К.: АН України, 1939.  

 

Історія середніх віків 216 год. 6 кредитів  

 Мета курсу: засвоєння студентами найважливіших процесів і 

закономірностей розвитку середньовічного суспільства в окремих країнах і 

регіонах Європи (крім Росії), а також Візантії протягом V–XV ст.  

Для її досягнення вивчаються генеза і шляхи становлення 

феодального ладу; еволюція та специфіка соціальної структури 

середньовічного суспільства; особливості утворення і політичного устрою 

ранньофеодальних держав і станових монархій; процес середньовічної 

урбанізації та вплив міст на прогресивну еволюцію феодального 

суспільства; причини й особливості розкладу феодальних відносин і 

зародження ранньокапіталістичного укладу у провідних країнах Західної 

Європи. 

На основі отриманих теоретичних знань із середньовічної історії 

Європи виробити в студентів уміння самостійного проведення уроків з 

відповідних тем, передбачених програмою для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Блок М. Феодальне суспільство. – К.: Всесвіт, 2002. 



 

2. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – 

М.: Высш. школа, 1970. 

3. Історія західних і південних слов‘ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс 

лекцій: Навч. посібник / За ред. В.І. Ярового. – К.: Либідь, 2001. 

4. Історія Центрально-Східної Європи: Посібник для студентів іст. і 

гуманіт. фак-тів ун-тів / За ред. Л. Зашкільняка. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 

2001. 

5. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. – М.: 

Наука, 1992. – Т. 2: Средневековая Европа; 1993. – Т. 3: От средневековья к 

новому времени. 

6. Кошелівець І. Жанна д‘Арк. – К.: Всесвіт, 1997. 

7. Крип‘якевич І. Всесвітня історія: У 3 кн. – К.: Либідь, 1995. – Кн.2: 

Середньовіччя і нові часи.  

8. Лінч Дж. Середньовічна церква: Коротка історія. – К.: Основи, 1994. 

9. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток 

людства. – К.: Либідь, 1996. 

10. Середньовічна Європа: Погляд з кінця ХХ ст. – Чернівці, 2000. 

 

 

 

 

 

Історія країн Азії та Африки в новий час 

 108 год. 3 кредити 

Мета курсу: сформувати у студентів основи знань з історії країн Азії та 

Африки; розкрити основні тенденції історичного розвитку країн Сходу в 

ХVІ – ХХ ст. В центрі уваги поставлено зіткнення цивілізацій Заходу і 

Сходу у процесі колоніальної експансії. Прослідковані трансформаційні 

процеси в країнах Азії та Африки під впливом колоніальної експлуатації, а 

також проблеми опору колоніалізму, як правлячої верхівки так і народних 

мас. Особлива увага приділена історичному процесу національного 

пробудження та завоювання політичної незалежності ведучих афро-

азіатських країн. 

На основі отриманих теоретичних знань та інформації з історії країн Азії та 

Африки виробити у студентів уміння : робити порівняння історичного 

розвитку країн Заходу і Сходу; виявляти особливості історичного розвитку 

окремих країн та народів Азії та Африки; проводити аналіз колоніальної 

експлуатації та колоніалізму європейських держав.  

     Курс забезпечений картами, програмою, тематикою контрольних робіт та 

рефератів. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури:  

1. Сергійчук І.М. Новітня історія країн Азії та Африки. – Суми, 2000. 

2. Васильєв Л.С. История Востока: В 2х т. – М., 2001. 



 

3. Бродський Р. М., Енольський З. А. Нова історія країн Азії і Африки: В 

2х частинах. – Київ – Львів, 1979, 1986. 

4. Губер А.А., Ким Г. А., Хейрец А. Н. Новая история стран Азии и 

Африки. – М., 1982. 

5. История Востока: В 6 т. – Т. 3. – М., 1999. 

 

 

Українська етнологія 108 год. 3 кредити 

 

Мета курсу: дати студентам знання з етнологічних проблем матеріальної та 

духовної культури українців етнографічно вивчає мого часу ХІХ –ХХ ст.  

 Для її досягнення вивчаються основні складники матеріальної 

культури (народний одяг, народне житло, народна їжа, господарські заняття 

і знаряддя праці, транспортні засоби, звичаї та обряди), пов‘язані з 

матеріальною культурою українців. 

 На основі отриманих теоретичних знань виробляється у студентів 

розуміння основних складників матеріальної культури українців та вміння 

використовувати ці знання в практичній діяльності історика-етнолога. 

 Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури:   

1. Понамарьов А. Українська етнографія. – К., 1994. 

2. Етнографія України. – Львів, 1995. 

3. Культура та побут населення України. – К., 1990, 1992. 

 

 

 «ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО» 

      108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів історичної 

спеціальності з теорією джерелознавства та джерелознавчою практикою. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій :  

знання про сутність сучасної методології джерелознавчого дослідження, 

принципи класифікації джерел; методи їх вивчення; особливості та 

специфіку використання аналітичного матеріалу в курсі викладання історії;  

уміння наукового аналізу джерел; використання основних принципів 

джерелознавства у процесі вивчення історичних джерел; роботи з науковою 

та теоретичною літературою; самостійного осмислювати закономірності 

виникнення історичних джерел в ході історичного розвитку; 

   Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями : 

       ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА. ДЖЕРЕЛА 

АНТИЧНОЇ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ДОБИ» 

НЕ 1.1. Визначення джерелознавства. Класифікація історичних джерел. 

Поняття історичного джерела. Становлення джерелознавства як окремої 

галузі науки. Предмет і завдання джерелознавства. Методи джерелознавства. 



 

Зв‘язок джерелознавства з іншими спеціальними історичними 

дисциплінами. Класифікація джерел за формаційною ознакою, її 

формальний характер. Тематична класифікація. Релікти історичної дійсності 

та нарративи. 

Типова класифікація Е.Бернгейма – традиція і залишки. 

НЕ 1.2. Принципи роботи з письмовими джерелами. 

Види писемних джерел: епіграфічні пам‘ятки, літописи, законодавчі акти, 

діловодна документація, приватні акти, статистичні джерела, періодична 

преса, документи особистого походження, літературні пам‘ятки. Масові і 

унікальні письмові пам‘ятки. Принципи роботи при вивченні історичних 

джерел: об‘єктивності, комплексності, історизму.  

НЕ 1.3. Твори античних, західноєвропейських та арабських авторів як 

джерела з найдавнішої історії України. 

Відомості про територію і населення України у творах давньогрецьких 

авторів. ―Історія‖ Геродота як джерело вивчення історії Скіфії. ―Географія‖ 

Страбона. Північне Причорномор‘я у працях Амміана Марцелліна. Праця 

готського історика Йордана ―Про походження і діяння готів‖. Відомості про 

слов‘ян у працях ранньовізантійських істориків. Русь у візантійській 

літературній та історичній традиції  ІХ-ХІІ ст.  

НЕ 1.4. Літописи як історичне джерело і методи їх вивчення 
Визначення літописів, літописців. Зводи і редакції літописних текстів. 

Проблема авторства літописів. Методи роботи з літописами. Загальне 

поняття про ―Повість врем‘яних літ―. Початковий звід. Південноруське 

літописання. Київський літопис, його структура: Галицько-Волинський 

літопис. Списки західноруських та білоруських літописів. Густинський 

літопис, його структура. Проблема авторства. Львівський та Хмільницький 

літописи. Острозький літописець та його значення.  

НЕ 1.5 Законодавчі джерела Х – ХVІ ст.  

Законодавчі пам‘ятники як найважливіше джерело вивчення політичної 

історії. Основні принципи роботи з законодавчими джерелами. Пам‘ятники 

світського права. ―Руська правда‖, її редакції та списки. Пам‘ятники 

церковного права.  

Литовські законодавчі джерела і їх значення для вивчення історії України. 

Литовські статути, їх зв‘язок з ―Руською правдою‖. Городельський привілей 

1413 р. ―Устава на волоки‖ Сигизмунда ІІ  Августа. Польське феодальне 

право: ―Генрікові статті‖ (ХVІ ст.). Угорське феодальне право: Золота 

булла‖ 1220 р., ―Єдиний декрет‖ Людовика Анжуйського 1514 р.    

НЕ  1.6. Актові та діловодні джерела Х-ХVІ з історії України. 

Класифікація актових матеріалів. Загальна класифікація актів: публічно-

правові та приватно-правові. Класифікація за функціональним 

призначенням. Форма, композиція, структура актів. Поява актів у Київській 

Русі. Князівські данні грамоти. Церковні статути Володимира та Ярослава. 

Міжкнязівські договірні грамоти. Духовні грамоти. 



 

Коронна (Польська) метрика. Метрика Руська (Волинська). Значення книги 

люстрацій.  

Литовська метрика. Актові книги міських урядів, сільського громадського 

управління та судів.  

НЕ  1.7. Літературні твори ХІ – ХVІІ ст. як джерело історії України. 

Необхідність джерелознавчого дослідження літературних творів. 

Християнський та світський їх характер. Переклади канонічних творів, 

житійної літератури та світських творів. Оригінальна давньоруська 

література. Повчання і послання. Історичні відомості у житійному сказанні 

про мученицьку смерть Михайла Чернігівського.   Воїнські повісті.  

Публіцистичні твори ХV-ХVІІ ст. Юрія Дрогобича, Павла Русина, Герасима 

та Мелетія Смотрицьких, Станіслава Оріховського,  Стефана Зизанія, Івана 

Вишенського та ін. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«ДЖЕРЕЛА НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» 

НЕ 2.1. Іноземні та українські історичні твори ХV – ХVІІІ ст.  як 

джерело історії України. 

Посилення інтересу польських істориків до руських земель. ―Історія 

Польщі‖ Яна Длугоша. Українські сюжети в праці М.Меховського ―Трактат 

про дві Сарматії‖. ―Хроніка польська, литовська, жмудська і всієї Русі‖ 

Мацея Стрийковського. Джерелознавчі особливості мемуарної літератури 

ХV- ХVІІІ ст. Мемуарний характер іноземних джерел.  

Опис українських земель у ―Записках про Московські справи‖ Зігмунда 

Герберштейна. Багатство і цінність відомостей про українські землі, 

вміщених у ―Щоденнику‖ Еріха Лясоти. ―Опис України‖ Гійома Левассера 

де Боплана. ―Історія Хотинської війни Я.Собеського про військову 

організацію козаків. Визвольна війна українського народу у мемуарах 

іноземців. Історична цінність мемуарної літератури української старшини. 

―Щоденник‖ Якова Марковича. ―Діаріуш‖ та ―Щоденник‖ М.Ханенка. 

―Щоденник‖ П.Апостола. Приватне листування. Перші українські історичні 

твори ХVІІ ст. 

Хроніка Феодосія Сафоновича. ―Синопсис‖. Структура. Історична праця 

П.Симоновського ―Краткое описание о казацком малороссийском народе‖.  

НЕ 2.2. Актові та діловодні джерела ХVІІ - ХVІІІ ст. 

Зміни в корпусі джерел у зв‘язку з переходом від середньовічного до нового 

часу. Поява актового матеріалу українського походження. Гетьманські 

статті. Конституція П.Орлика. Спроба кодифікації українського права. 

Діловодна документація російських органів управління Україною.  Ревізії та 

описи на українських землях.  

Актові матеріали органів самоуправління та державних установ України. 

Документи Коша Запорізької Січі. Документи церковних установ та 

монастирів.  Археографічні видання давніх джерел у ХІХ-ХХ ст. 

НЕ 2.3. Законодавчі та діловодні документи російських та австрійських  



 

органів державного управління кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. 

Впровадження загальноросійської адміністративно-територіальної системи 

на українських землях, формування губернського управління. Документи 

Державної Ради, Сенату, Синоду. Єдині форми корпусу російських та 

австрійських актових матеріалів. 

Види діловодної документації. Документація центральних державних 

установ – міністерств та комітетів. Діловодні матеріали місцевих установ 

державного управління: губернського правління, канцелярій предводителів  

НЕ 2.4. Описові твори кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. як історичні 

джерела. 

Описи намісництв України. Комісія А.Милорадовича. Опис Новгород-

Сіверського намісництва. Опис Київського намісництва. Опис 

Чернігівського намісництва. Структура твору. Два описи Харківського 

намісництва. Їх джерельна база. Публікації і збереження описів. 

Продовження традиції описових творів у статистико-топографічних працях. 

Військово-статистичні огляди губерній, їх мета, призначення, особливості 

формування і підбору матеріалів. 

НЕ 2.5. Програми та матеріали політичних партій та організації  

ХІХ-першої третини ХХ ст. 

Революційні організації на території Наддніпрянщини, їх програмне 

оформлення. 

Праці представників російського та українського слов‘янофільства. 

Програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства. Політичні 

документи Головної Руської Ради. Документи ―Собору Руського‖, Ради 

Народової. Публіцистичні праці Я.Головацького та В.Подолинського. Ідеї 

―Громади‖ в працях її членів. Оформлення ―Просвіти‖ та ―Общества им. 

Мих.Качковского‖ на західноукраїнських землях. Робітничі та студентські 

гуртки.  Документи народницьких організації: праці ідеологів народництва, 

нелегальна та емігрантська преса. Документи українських та 

загальноросійських партій. Їх класифікація. 

НЕ 2.6. Статистичні джерела другої половини ХІХ – ХХ ст. Основні 

принципи роботи із статистичними джерелами. Демографічна 

статистика. Методики проведення переписів населення в Росії та Австрії в 

середині ХІХ – на початку ХХ ст., публікації їх результатів. Перший 

загальноросійський перепис 1897 р.  

Радянські переписи населення, їх результати, публікації. Принципи 

проведення польських та румунських переписів 20-30 рр., чехословацького 

1930 р. ХХ ст. Економічна статистика, її призначення, принципи організації 

збору даних. Аграрна статистика. Промислова статистика. Особливості 

радянської економічної статистики. Офіційні збірники 

НЕ 2.7. Періодика як історичне джерело. 

Принципи класифікації періодичних видань. Перші відомості про українські 

події у зарубіжній пресі ХVІІ-ХVІІІ ст. та російській ХVІІІ ст. Перші 



 

українські часописи, їх структура, мова, ідейне спрямування, зміст, автори. 

Вплив циркулярів та Емського указу на якість і чисельність української 

періодики. Початки української періодики на західноукраїнських землях, її 

ідейне спрямування. Українська партійна, професійна, культурно-

просвітницька преса початку ХХ ст. Періодика ЗУНР. Поява української 

емігрантської періодики. Особливості радянської преси. 

НЕ 2.8. Законодавчі документи українських національних державних 

утворень 1917-1920 рр.  

Актові документи Центральної Ради законодавчого характеру. Універсали 

Центральної Ради. Статут Вищого Управління України. Конституція 1918 р. 

Її структура, основні положення. Законодавчі документи Гетьманату.  Три 

проекти Основного Закону 1920 р.  

Законодавче оформлення ЗУНР. Спроба проголошення незалежності 

Закарпатської України 1938 р. Акт проголошення Відновлення Української 

держави, проголошений Я.Стецьком у Львові 30 червня 1941 р.  

   Основна література до курсу   
1. Богдашина О.М. Джерелознавство історії України: Теорія, методика, 

історія: Навч.-метод. посібник. – Х., 2005. 

2. Воронов В.І. Джерелознавство історії України. – Дніпропетровськ, 

2003. 

3. Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії 

Української РСР: Підручник / Під ред. В.М. Довгопола. – К., 1986. 

4. Источниковедение истории СССР: Учебник / Под ред. 

И.Д. Ковальченко. – М., 1981. 

5. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, 

О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. – М., 2000. 

6. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2002. 

„ІСТОРІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ” 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формування об'єктивного ставлення 

до розвитку суспільно-політичної думки України. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій : знання про сутність суспільно-політичної думки України 

як науки; особливості формування поглядів української суспільно-

політичної думки в різні історичні періоди; уміння аналізувати та давати 

оцінку політичним документам. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

Змістовий модуль 1 

НЕ 1.1. Суспільно-політична думка Київської Русі 

Значення запровадження християнства на Русі. Головні ідеї „Повісті 

минулих літ‖, „Повчання дітям ‖ В. Мономаха, „Слово про закон і 

благодать‖ митрополита Іларіона, „Руської правди‖.  



 

НЕ 1.2. Суспільно-політичне думка другої половини ХІІ – сер. ХІV ст. 

Державницькі ідеї в Галицько-Волинських літописах. Ораторсько-повчальна 

та житійна література. Ідеал єдності руських князівств „Слово о полку 

Ігоревім‖ 

НЕ 1.3 Суспільно-політичні ідеї українських авторів литовсько-

польської доби. 

Політичні пророкування Ю.Дрогобича. Проголошення прикладу права в 

працях С.Оріховського. Польсько-руські літописи. Ідеї єврейської 

реформації в Україні. Полемічна література  

НЕ 1.4. Українська-суспільно-політична думка середини ХVІІ ст.  

Ідейне обґрунтування визвольної війни і створення української державності: 

церковно-схоластична і полемічна література. Розвиток історичної 

літератури. Літописи. 

НЕ 1.5. Українська-суспільно-політична думка сер. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.  

Занепад української державності. Пропольські і прослов‘янська зовнішня 

політика українських гетьманів. Конституція П.Орлика. Ідеї незалежності в 

козацьких літописах, Ф.Прокоповича, С.Яворського. 

НЕ 1.6. Українська-суспільно-політична думка сер. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. 

Неухильне обмеження політичних і національно-культурних прав 

українського населення. Перший український політичний памфлет „Історія 

Русів‖ 

НЕ 1.7. Українське національне відродження та його ідеологія кін. 

ХVІІІ ст.  

Початок відродження „Енеїда‖. Поширення ідей Великої французької 

революції, декларації незалежності США. Масонство в Україні. Ідеологія 

таємних товариств. Декабристи. Ідея незалежності України в програмних 

документах „Кирило-Мефодіївського товариства‖. Слов‘янська федерація і 

український месіанізм. 

НЕ 1.8. Українська-суспільно-політична думка в середини ХVІІ – поч. 

ХVІІІ ст. 

Ліберально-національний громадівський рух в Росії і Україні. Утвердження 

української національної ідеї. Суспільні ідеї і державно-політична 

організація життя народу за М.Драгомановим. 

НЕ 1.9. Українська суспільно-політична думка в західноукраїнських 

землях ХІХ – початку ХХ ст.  

Ідеї національного відродження „Русалка Дністрова‖. Політичні рухи. 

Революція 1848-1849 рр. Спроба поєднання клерикального і національного 

напрямків. Боротьба за політичні та соціальні права українців. І.Франко. 

Змістовий модуль 2. 

НЕ 2.1. Українська суспільно-політична думка в Наддніпрянській 

Україні на поч. ХХ ст.  



 

Формування українських політичних партій. „Самостійна Україна‖, УНП. 

Зародження ідеології українського націоналізму. Головна українська рада, 

Союз визволення України, германофільство і пан русизм. 

НЕ 2.2. Українська суспільно-політична думка періоду національно-

визвольних змагань 1917 – 1920 рр. 

Ідейні засади української національної революції. Розстановка політичних 

сил у центральній Раді. Політичні документи Директорії УНР. Універсал про 

ЗУНР. Ідеологічні постулати ЗУНР. Ідейні засади українського 

більшовизму. 

НЕ 2.3. Марксистсько-ленінська ідеологія. 

Радянська конституція 1919 р. Українські радянські конституції 20-х рр.. ХХ 

ст. Український національний комунізм.  

НЕ 2.4. Консервативний напрямок суспільно-політичної думки 20 – 30-х 

рр. ХХ ст. 

Формування консервативної течії. Обґрунтування режиму „клесократія‖. 

Українська монархічна модель державного устрою. 

НЕ 2.5. Інтегральний націоналізм в суспільно-політичній функції 20– 

30-х рр. ХХ ст.  

Формування ідеології інтегрального націоналізму. Утвердження призахідної 

неполітичної орієнтації.  

НЕ 2.6. Національно-державницький напрямку українського суспільно-

політичного думки 20 – 30-х рр. 

Обґрунтування права українського народу на самовизначення в його 

етнічних кордонах. Визначення чинників в національному державо веденні і 

умов вирішення національного питання на Україні.  

НЕ 2.7. Українська суспільно-політична думка в 40-х – поч.80-х рр. ХХ 

ст.  

Ідеологічний пресинг на Україні після Другої світової війни. Політичні 

документи ОУН (б) і ОУН (м). Ідейні засади „хрущовської відлиги‖. 

„Шістдесятництво‖, дисидентський рух. Теоретичні обґрунтування 

модернізації радянської системи. Ідейні засади руху опору в Україні. 

Основна література до курсу 

1. Асєєв Ю.С. Архітектурні пам‘ятки України. – К.: Рад. школа, 1970. – 

87 с. 

2. Гриценко В. Людина і культура. – К.: Либідь, 2000 

3. Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992. 

4. Історія України в особах: Давньоруська держава. – К.: Україна, 1996. – 

240 с. 

5. Кононенко П.П. Українознавство: Навч. посібник. – К., 1994.Луговий 

О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи. – К.: Дніпро, 

1994. – 336 с. 

6. Мельничук Г. 1000 незабутніх імен України. – К.: Школа, 2005. – 288 

с. 



 

7. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1998. 

8. Скляренко В.М. и др. 100 знаменитых художников ХIV–ХVIІI вв. – 

Харьков: Фолио, 2003. – 510 с. 

ІНОЗЕМНА МОВА (англійська мова) 

(2 курс, спеціальність „історія”) 

180 год. (5 кредитів)  

Мета курсу ―Англійська мова‖ полягає у оволодінні студентами 

чотирьох основних мовних навиків: читання, письмо, сприйняття на слух та 

вміння висловлюватися англійською мовою на середньому рівні. 

 На основі отриманих теоретичних знань ставиться за мету виробити в 

студентів уміння вільно й грамотно висловлюватися англійською мовою, 

вести діалог на задані теми та опрацьовувати історичні джерела англійською 

мовою. 

 Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“МІСЦЯ ТА ЇХНІ ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. ДОМАШНЯ 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА. УЛЮБЛЕНЕ МІСЦЕ ПРИРОДИ.” 

 

НЕ 1.1. Географічні риси 

Розуміти особливості вживання майбутнього часу (will). Навчитись робити 

загальні припущення щодо майбутнього. Вміти визначати та описувати 

географічні особливості улюблених місць на карті. 

НЕ 1.2.  Домашня побутова техніка 
Розуміти  особливості вживання прислівників too, too much/many, enough. 

Орієнтуватись у лексиці, пов‘язаній із побутовими приладами.  

НЕ 1.3.  Опис улюбленого місця природи 

Розуміти правила вживання like. Знати новий лексичний матеріал. Вміти  

описувати своє улюблене місце природи. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“ЗОВНІШНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ. ЗАХВОРЮВАННЯ ТА 

ПОРАНЕННЯ. ВІДНОСИНИ. УЛЮБЛЕНІ КНИГИ.” 

 

НЕ 2.1.  Зовнішність та особистість 
Розуміти особливості вживання умовного способу, герундійних та 

інфінітивних конструкцій. Вміти описувати зовнішність та характер. 

НЕ 2.2.  Захворювання та поранення 

Розуміти вживання граматичних структур типу in order, to+infinitive, so 

that+subject+verb.  

НЕ 2.4.  Відносини 

Вміти вживати вивчені фразеологізми та лексику  для визначення особистої 

інформації. 



 

НЕ 2.5.  Улюблені книги 

Вміти вживати вивчені граматичні конструкції та лексику при обговоренні 

улюблених книг. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

“РОБОТА. ЗЛОЧИНИ. ТВАРИНИ І ЗООПАРКИ.” 

 

НЕ 3.1. Робота 

Вміти відповідати на елементарні питання співбесіди (працевлаштування). 

Розуміти вживання дієслів can, could, be able  

НЕ 3.2.  Злочини 

Розуміти  особливості вживання Past Simple Passive. Орієнтуватись у 

лексиці, пов‘язаній із темою «Злочини». Вміти написати коротку статтю. 

НЕ 3.3.  Тварини і зоопарки 

Розуміти правила вживання countable and uncountable nouns. Знати новий 

лексичний матеріал та фразеологізми. Знати вживання означеного артиклю 

(the).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

“Подорож. Канікули. Гроші. Освіта.” 

 

НЕ 4.1. Подорож. Канікули.  

Розуміти вживання Present Perfect Simple з прислівниками just, yet, already. 

Орієнтуватися у Past Perfect Simple. Вміти використовувати новий 

лексичний та граматичний матеріал при написанні твору «The place I have 

travelled to».  

НЕ 4.2.  Злочини 

Розуміти  особливості вживання Past Simple Passive. Орієнтуватись у 

лексиці, пов‘язаній із темою «Злочини». Вміти написати коротку статтю. 

НЕ 4.3.  Гроші. Освіта.  

Розуміти правила вживання умовного способу (Second Conditional), вміти 

перетворювати пряму мову в непряму. Описувати подібності та відмінності.  

 

Основна література до курсу 

1. Mark Foley, Diane Hall Total English. Pre-Intermediate. Students‘ Book. – 

Pearson Education 2005. – 160 p. 

2. Antonia Clare, JJ Wilson Total English. Pre-Intermediate. Workbook. – 

Pearson Education 2005. – 96 p. 



 

ІНОЗЕМНА МОВА (німецька мова) 

 (2 курс, спеціальність „історія”) 

180 год. (5 кредитів) 

Мета курсу - полягає у оволодінні студентами чотирьох основних 

мовних навиків: читання, письма, сприйняття на слух та вміння 

висловлюватися німецькою мовою на середньому рівні; виробленні уміння 

вільно і грамотно висловлюватися німецькою мовою, вести діалог на задані 

теми та опрацьовувати історичні джерела німецькою мовою. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: зрозуміти реалії німецькомовних країн, їхні історичні 

традиції та соціокультурні звичаї; засвоїти ряд лексичних одиниць та 

граматичних норм німецької мови; навчитися вести бесіду німецькою 

мовою на задану тему, читати та перекладати тексти на вказану 

тематику, розпізнавати на слух та розуміти мовлення, а також засвоїти 

орфографічні норми німецької мови у межах вивчених тем. 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

„ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ” 

НЕ 1.1 – 1.4 Ще 5 хвилин 

Опрацювання лексичного матеріалу. 

Наказовий спосіб: утворення та вживання. Місце зворотного дієслова 

в реченні. Займенникові прислівники. Керування дієслів. 

НЕ 1.5 – 1.7 Як залишатися здоровим? 

Кількісні числівники. Математичні завдання німецькою мовою. Час за 

годинником. Дієслова sprechen, sagen. Вживання прийменників із знахідним 

відмінком. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 2.1 – 2.3 У мого друга день народження 

 Робота з текстом. Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання 

синонімів та антонімів. 

Порядкові числівники. Відмінювання прикметників. Ступені 

порівняння прикметників. Вживання прийменників, що вимагають 

давального відмінка. 

НЕ 2.4 – 2.6 Опрацювання тексту „Familie Maier erwartet Gäste” 

Вивчення лексичного матеріалу. 

Вживання неозначених займенників. Відмінювання прикметників за 

сильною відміною. Особливості відмінювання та вживання модальних 

дієслів. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

„ЧЕРНІВЦІ. ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ” 

НЕ 3.1 – 3.3 Опрацювання лексичного матеріалу 

Робота над текстом  „Чернівці. Історія Буковини‖. 



 

Вживання і утворення імперфекта (простого минулого часу). Модальні 

дієслова в імперфекті. Вживання прийменників з родовим відмінком. 

НЕ 3.4 – 3.5 Запрошення в кіно 

Неозначена форма дієслова. Структура складнопідрядного речення. 

Підрядне додаткове речення. Утворення субстантивованих прикметників. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

„АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 4.1 – 4.4 Автобіографія 

Написання своєї автобіографії. 

Утворення перфекта. Вживання перфекта з haben i sein. Особливості 

утворення умовного речення. 

Написання листа. 

НЕ 4.5 – 4.7 Робота над текстом „Arbeit ist des Müllers Lust” 

Опрацювання лексичного матеріалу. 

Plusquamperfekt: вживання, утворення з допоміжними дієсловами. 

Конструкції sein+Partizip II. Підрядні речення причини та означальні 

речення. 

 

Основна література до курсу: 

1. Німецька мова з новим правописом. Deutsch aktiv mit der neuen 

Rechtschreibung: Підручник. / А.М. Жовківський. – Чернівці: „Рута‖, 

2003. – 404 с. 

 

Додаткова література 

1. Ангеліка Г. Бек. Німецька мова за 30 днів. Навчальний посібник. К.: 

Методика, 2003. – 320 с. 

2. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д., Кубинський 

Б.В., Білоус О.І., Артамоновська С.П. Практична граматика німецької 

мови. Навчальний посібник для студентів. Комунікативні вправи і 

завдання. – 2-е видання. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 400 с. 

3. Корнацький Б.В. Елементарна граматика німецької мови. Посібник. – 

Тернопіль: „Астон‖, 2003. – 88 с. 

4. Німецька  мова: Підручник / Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський 

Я.В.,  Кушнерик В.І.  – Чернівці:  Книги – XXІ,  2005. – 500 с. 

5. Чепурна Т.М. Німецька мова. Розмовні теми / Худож.-оформлювач І.В. 

Осипов. – Харків: Фоліо, 2004. – 318 с. 

6. 400 прислів'їв та приказок, семантично подібних в українській, 

латинській, англійській, німецькій, французькій мовах: Навчальний 

посібник / Укладачі: Жовківський А.М., Жовківська Г.А., Івасютин Т.Д., 

Романова Т.О. – Чернівці: Рута, 2001. – 96 с. 

7. Zu gutem Deutsch 1. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Практичний 

курс німецької мови (для початківців). / Укладено за ред. П.А. Коваля – 

Харків, 2006. – 282 с.  



 

 

ІНОЗЕМНА МОВА (французька мова) 

(2 курс, спеціальність „історія”) 

180 год. (5 кредитів) 

Мета курсу – дати студентам основи знань з французької мови, 

навчити їх працювати з фаховою літературою, написаною французькою 

мовою, розвивати навики читання, письма, аудіювання, діалогічного та 

монологічного мовлення, ознайомити із цивілізацією та культурою Франції.  

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: вільно читати спеціальні тексти, розуміти основний зміст 

прочитаного, формулювати питання до змісту прочитаного і відповідати на 

них, перекладати з словником зміст тексту, реферувати зміст прочитаного 

українською та французькою мовами. В програмі передбачено складання 

ситуативних діалогів, дається розробка деяких ситуацій, в яких може 

опинитися науковець за кордоном. 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. „ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ” 

НЕ 1.1. Конструкції із стверджувальним прислівником si. 

Вживання стверджувального прислівника si. Іменники для позначення слова 

„годинник‖. Конструкції для позначення часу. 

НЕ 1.2. Відмінювання займенникових дієслів у passé compose 

Відмінювання займенникових дієслів у минулому часі у стверджувальній, 

питальній та заперечній формах. 

НЕ 1.3. Запитання до прямого і непрямого додатків 

Запитання до прямого додатка, який виражає живу і неживу істоти. 

Запитання до непрямого додатка, що означає живу і неживу істоти. 

НЕ 1.4 Минулий тривалий час. 

Утворення минулого тривалого часу. Вживання Imparfait. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. „АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 2.1 . Робота з текстом “Jean-Marc veut vivre seul” 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

НЕ 2.2. Коментарі до тексту 

Написання адреси французькою мовою. Відсутність прийменника і артикля 

при вказанні адреси. Словосполучення типу par semaine. Різниця у вживанні 

дієслів dire et parler. 

НЕ 2.3. Мій будинок. 

Опис своєї кімнати. Будинок моєї мрії. Які меблі можна поставити у кожній 

з кімнат? 

НЕ 2.4. Майбутній час. 

Вживання  Futur simple. Утворення та вживання  Futur simple.. 

НЕ 2.5. Відмінювання дієслів у питально-заперечній формі 



 

Дієслова теперішнього і минулого часів у питально-заперечній формі. 

Вживання неозначеного займенника tout. Відмінювання дієслів типу dire. 

НЕ 2.6. Робота з текстом “Les vacances de Danielle”. 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

формі. Вживання неозначеного займенника tout. Відмінювання дієслів типу 

dire.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

„ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА” 

НЕ 3.1. Охорона природи.  

Причини забруднення навколишнього середовища. Проблеми великих міст. 

Що потрібно зробити, щоб зберегти природні ресурси. 

НЕ 3.2. Робота з текстом “Christophe donne des leçons de musique” 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

НЕ 3.3. Опрацювання лексичного матеріалу.  

Вживання виразів із словом  âge. Вирази із дієсловом demander. Вживання 

спільнокореневих слів. Вживання виразів із словом  fait. Різниця у вживанні 

слів bout та fin. Вживання виразів із дієсловом vouloir. 

НЕ 3.4. Простий минулий час. 

 Утворення  Passé simple. Вживання  Passé simple. Особливості відмінювання 

дієслів 3-ої групи у  Passé simple. 

Самостійна робота. Plus-que-parfait. Жіночий рід іменників та 

прикметників 

Утворення Plus-que-parfait. Вживання  Plus-que-parfait. Вища та найвища 

форми ступенів порівняння прислівників. Особлива форма прислівників 

beaucoup, peu, bien. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. „АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ” 

НЕ 4.1. Georges Duroy deviant journaliste 

Вживання інтернаціоналізмів у тексті. Вживання синонімів та антонімів. 

Особливості вживання прийменників. Стилістична характеристика тексту. 

НЕ 4.2. У бібліотеці. 

Робота з текстом ―A la bibliotheque‖. Особливості заповнення формулярів у 

бібліотеці. Книги, які найбільше мене цікавлять. 

НЕ 4.3. Опрацювання лексичного матеріалу 

Вживання прислівників tant, si. Вживання виразів faire attention à qn, à qch  і  

attirer l‘attention de qn sur qch. 

НЕ 4.4. Узгодження часів дійсного способу. 

Узгодження часів у плані теперішнього. Узгодження часів у плані минулого. 

НЕ 4.5. Політична система Франції 

Роль президента та уряду у політичній системі Франції. Значення 

парламенту. 

НЕ 4.6. Франція у світі. 



 

Місце Франції у сучасному світі. Участь Франції у різних міжнародних 

організаціях. 

НЕ 4.7. Київ – столиця України 

Визначні місця Києва. Заснування Києва. Розвиток науки та культури. 

Модульна контрольна робота. Франція у світі.  

Місце Франції у сучасному світі. Участь Франції у різних міжнародних 

організаціях. 

Основна література до курсу: 

1. Н.Н.Попова, Ж.А.Казакова, Г.М.Ковальчук «Французский язык». – 

Москва ―Nestor Academic Publishers‖, 2004. 

2. В.Г. Матвиишин, В.П. Ховхун ―Бизнес-курс французского языка‖. –

Москва, 2004. 

3. Ж. Може ―Учебник современного французского языка‖. - Киев, 

издательство СП ―Свенас‖, 1995. 

4. 120 розмовних тем з французької мови. – Тернопіль СМП „Астон‖, 2000. 

5. 250 тем французского языка / Сост. А.А. Сологуб. – Донецк: ОООПКФ 

«БАО», 2003. 

“РЕЛІГІЄЗНАВСТВО” 

(54 год., 1,5 кредити) 

Мета дисципліни: дати студентам знання про час, причини 

виникнення закономірності розвитку релігії, трансформації її напрямків та 

віросповідних засад у ході розвитку людської цивілізації. 

У процесі вивчення курсу студент повинен оволодіти наступними 

компетенціями: знати теоретичні аспекти релігієзнавства як сфери 

людської діяльності, наукову структуру релігієзнавчої науки в Україні, 

методологічні основи досліджень даної проблематики, пошук і 

систематизацію різних джерел, написання текстів наукових досліджень та їх 

оформлення, техніку захисту кваліфікаційних наукових робіт; розуміти 

загальні історичні, філософські, соціальні й духовні процеси проблематики, 

релігійну ситуацію світу, України, регіону, еволюцію релігійних поглядів, 

причини секуляризаційних та сакралізаційних процесів сучасності та 

можливих тенденцій релігійних змін; вміти аналізувати і опрацьовувати 

наукову літературу з релігієзнавства, підбирати і складати списки 

літератури, робити історіографічні огляди, писати тексти есе, статей, 

рефератів, ІНДЗ, дипломних і магістерських робіт, захищати їх на 

семінарських заняттях та в присутності наукової комісії.  

Змістовий модуль 1 

“Роль і місце релігії у самовизначенні особи” 

НЕ 1.1. Релігієзнавство як галузь гуманітарного знання. 

Предмет і структурні розділи релігієзнавства. Методи дослідження 

курсу. Методологічні принципи дисципліни. 

НЕ 1.2. Релігія і вільнодумство 



 

Релігієзнавство академічне і богословське. Огляд наукової і методичної 

літератури. 

НЕ 1.3. Релігія як світогляд (культурно-теоретичне явище). 

Сутність і етимологія поняття ―релігія‖. Загальні ознаки релігії. 

Релігієзнавчі концепції природи релігії. 

НЕ 1.4. Структура релігії та її соціальні функції. 

Зовнішня структура релігії. Внутрішня структура. Соціальні функції 

релігії. Класифікації релігії. 

НЕ 1.5. Ранньоісторичні форми релігії 

Магія. Фетишизм. Тотемізм. Землеробський культ. Анімізм. Шаманізм. 

НЕ 1.6. Наукове витлумачення походження релігії. 

Теологічні теорії походження релігії. Наукові теорії релігійних 

вірувань. Наукові пояснення виникнення релігії. 

НЕ 1.7. Етнічні релігії. 

Походження етнічних релігій. Релігії Стародавнього Єгипту, народів 

Дворіччя, Малої Азії та Східного Середземномор‘я. Релігії Стародавньої 

Індії. Зароастризм. Давньоукраїнська релігія. 

Типологічні риси індуїзму. Специфіка віровчення джайнізму. Основні 

положення і характер сикхізму. Філософсько-етичне вчення конфуціанства. 

НЕ 1.9. Світові релігії 

Особливості світових релігій. Буддизм. Християнство. Православ‘я. 

Католицизм. 

НЕ 1.10. Роль світових релігій у цивілізаційному розвитку людства. 

Протестантські течії. Біблія - священна книга християн. Іслам - 

наймолодша світова релігія. 

Змістовий модуль 2 

“Релігія в умовах сучасних духовно-культурних трансформацій” 

НЕ 2.1. Новітні релігійні течії та рухи 

Характеристика новітніх релігій, течій і рухів. Неорелігії. Релігії 

орієнталістського напряму. Синтетичні релігії. 

НЕ 2.2. Сучасні неорелігії 

Новітні релігійні течії та рухи. 

Езотеричні релігійні об‘єднання. Неоязичництво та проблеми 

рідновірства. Саєнтологічні вчення. Неохристиянство. 

Основі фактори змін у сучасному релігійному просторі. Релігійна 

мережа України. 

НЕ 2.4. Основні тенденції релігійної мережі в Чернівецькій області. 

Характеристика релігійних конфесій у Північній Буковині. Розвиток 

православної церкви у Чернівецькій області. Характеристика католицької і 

греко-католицької церкви у краю. Старообрядництво на Буковині. 

Неоязичництво. 

НЕ 2.5. Вільнодумство в історії культури людства. 



 

Вільнодумство як ідейно-духовна течія. Вільнодумство Стародавнього 

світу. Середньовічне вільнодумство. Вільнодумство епохи відродження та 

Нового часу. Українське вільнодумство. 

НЕ 2.6. Гуманістичний характер смисложиттєвих концепції 

вільнодумства 

Вільнодумство - ідейна течія в духовному житті суспільства. 

Радикальні форми вільнодумства: французький атеїзм XVIII ст. 

Марксистсько-ленінський атеїзм. Сучасні організації вільнодумства. 

НЕ 2.7. Правові основи регулювання світоглядного 

самовизначення особистості. 

Поняття свободи совісті. Характеристика періодів державно-церковних 

відносин. Закон України ―Про свободу совісті та релігійні організації‖. 

НЕ 2.8. Законодавче забезпечення свободи совісті в Україні 

Зміст категорій ―Свобода совісті‖, ―Свобода релігії‖, ―Свобода церкви‖, 

―світоглядний плюралізм‖. Міжнародні та правові акти, що гарантують 

свободу совісті. Сутність відокремлення церкви від держави і школи від 

церкви. 

Основна література до курсу 

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А. 

Колодного. - К.: Світ знань, 2000. 

2. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Історичне релігієзнавство. - Чернівці, 2000. 

3. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. 

Колодного, П.Л. Яроцького. - К., 1999. 

4. Лешан В.Ю. Релігієзнавство. - Чернівці, 1999. 

5. Лубський В.І. Релігієзнавство. - К., 1997. 

6. Релігієзнавчий словник. - К., 1996. 

 

3 курс  

 

„НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” 

216 год. (6 кредити) 

Мета викладання дисципліни: на основі доступних нових 

історичних джерел та літератури з сучасних концептуальних і 

методологічних засад вітчизняної історіографії  забезпечити міцне засвоєння 

студентами програмового матеріалу новітньої історії України 1917-2009 рр. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: знання про УНР 1917-1920 рр., підлегле становище УСРР у 

складі СРСР, злочинну політику Центру у вигляді масових репресій, 

голодоморів, насильницької колективізації, про підневільну працю народу у 

створенні матеріально-технічної бази країни, жертовність у боротьбі з 

нацизмом, у об‘єднанні українських земель, відбудові і розвитку країни, про 

дисиденство, проголошення незалежності України і зміцнення її 

державності; уміння використовувати засвоєний матеріал при написанні 



 

курсових, дипломних, магістерських робіт, доповідей на наукові 

конференції, конкурсних робіт, проведенні занять під час педпрактики та ін. 

 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

Змістовий модуль 1. 

НЕ 1.1. Українська Центральна Рада. Агресія радянської Росії. 
Утворення УЦР, її діяльність у справі здобуття автономної України і 

незалежності. Проголошення УНР. Її внутр. і зовн. політика. Причини 

падіння та істор. значення УЦР.  

НЕ 1.2. Українська держава часів гетьмана П.Скоропадського 

Характер влади. Внутрішня і зовнішня політика. Падіння гетьманату. 

НЕ 1.3.Західноукраїнська Народна Республіка. 

Передумови і проголошення ЗУНР. Внутрішня і зовнішня політика. 

Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Падіння ЗУНР. 

НЕ 1.4.Україна в часи Директорії, агресії радянської Росії. 

Характер влади. Внутрішня і зовнішня політика. Падіння Директорії. 

Причини поразки і уроки української революції. 

НЕ 1.5. Україна в період НЕПу. Входження УРСР до складу СРСР. 

НЕП в промисловості, сільському г-ві, НЕП у торгівлі, фінансовій справі. 

Успіхи НЕП. Згортання НЕП. 

Змістовий модуль 2.  

Українська РСР в умовах зміцнення тоталітарної системи в роки Другої 

світової війни.  

НЕ 2.1. Колективізація с/г і голодомор 1932-1933 рр. 

Мета колективізації. Методи колективізації. Ліквідація т.зв. „куркульства як 

класу‖. Мета штучного голодомору. Наслідки колективізації і голодомору. 

НЕ 2.2. Індустріалізація в Україні у 20-30-ті рр. 

Мета, методи індустріалізації. Нові будови і реконструкція господарства. 

Нова техніка. Кадри. Експлуатація трудових зусиль народу.  

НЕ 2.3. Політика Українізації. Стан культури у 20-30-ті рр. XX ст. 

Мета і хід політики українізації. Українізація освіти, кадрів. Українізація в 

галузі л-ри, книговидання, ЗМІ, мистецтва. Згортання українізації. 

НЕ 2.4. Масові репресії в Україні у 20-30-ті рр.  

Мета, методи, масштаби репресій. „Розстріляне відродження‖. Наслідки 

репресій. 

НЕ 2.5. Західні українські землі у 20-30-х рр. XX ст. 

Становище українців у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. 

НЕ 2.6. Українська РСР у початковий період Другої світової війни 

(1939-1941 рр.) 

Включення Західної України, Північної Буковини і українських земель 

Бессарабії до складу СРСР. Здійснення на цих землях політики радянізації. 

НЕ 2.7. Україна в період радянсько-німецької війни (1941-1945 рр.) 



 

Воєнні дії на території України у 1941-1942 рр. Нацистський окупаційний 

режим. Створення і дії УПА, радянських партизан. Воєнні дії на території 

України у 1943-1944 рр. Вклад України в розгром нацизму.   

ІІ семестр 

Змістовий модуль 1.  

Українська РСР в умовах відбудови господарства і початку системної к 

ризи (1946 – І пол. 60-х рр. ХХ ст.) 

НЕ 1.1. Вихід УРСР на міжнародну арену. 

Зміни у міжнародній обстановці. УРСР – співзасновник ООН, член 

міжнародних організацій. Вирішення питання про західні і південно-західні 

кордони УРСР. Возз‘єднання Закарпаття. Входження Криму до складу 

УРСР. 

НЕ 1.2. Відбудова і дальший розвиток промисловості України (1946 – 

поч. 50-х рр.) 

Відбудова транспорту, великих підприємств. Технічна і наукова основа 

відбудови. Трудові зусилля народу. Підсумки відбудови промисловості  

НЕ 1.3. Стан сільського господарства у повоєнні роки. Голод 1946-1947 

рр.  

Важкі наслідки війни. Відродження колгоспно-радянської системи. Голод, 

голодомор 1946-1947 рр. Людські втрати. Хід відбудови. 

НЕ 1.4. Стан добробуту і культури в УРСР (1946-1953 рр.) 

Матеріальне становище народу. Тоталітарний диктат у галузі культури. 

Освіта. Наука. Художня література. Мистецтво. Релігія і церква. Репресії 

щодо діячів національно-культурного життя. 

НЕ 1.5. Лібералізація суспільно-політичного життя в Україні (1953-1964 

рр.) 

Смерть Сталіна і початок десталінізації. Заходи щодо лібералізації 

тоталітарного режиму. Процес реабілітації репресованих. Опір 

десталінізації. 

НЕ 1.6. Розвиток економіки УРСР у 50-х – І пол. 60-х рр. 

Розвиток промисловості. Стан сільського господарства. Економічні реформи 

та їх наслідки. 

НЕ 1.7. Духовне життя українського суспільства у добу Хрущова. 

Зародження дисиденства. 

Вплив критики культу особи Сталіна на ослаблення тиску щодо сфери 

культури. Стан освіти, науки, культури, церкви. Початок руху опору 

тоталітаризму. 

Змістовий модуль 2.  

Україна в період поглиблення соціально-економічної та суспільно-

політичної кризи, проголошення незалежності і розбудови української 

державності 

НЕ 2.1. Наростання кризи в суспільно-політичному і соціально-

економічному житті республіки (ІІ пол. 60-х – І пол. 80-х рр. ХХ ст.)  



 

Прояви кризи в суспільно-політчиному, соціально-еконмічному житті. 

Застійні явища. Дисидентський рух. 

НЕ 2.2. Культурне життя в умовах ”застою”. 

Стан освіти і науки, художньої літератури, різних видів мистецтва, релігії і 

церкви. Диктат тоталітарної системи. 

НЕ 2.3. Перебудовний період в Україні. Крах командної системи 

економіки. Піднесення національно-визвольного руху.  

Початок і ‖суть‖ перебудови. Крах командної економіки. Криза 

Комуністичної партії. Поява нових політичних сил. Прояви національно-

визвольного руху їх наростання. 

НЕ 2.4. Суверенізація УРСР. Проголошення незалежності України. 

Прийняття законів і Декларації про державний суверенітет України. 

Проголошення незалежності України. Референдум 1.12.1991 р. 

НЕ 2.5. Успіхи і труднощі державотворення в Україні. 

Зміна характеру влади. Поділ влади. Формування нових владних структур. 

Проблема кадрів і досвіду державного будівництва. Конституційний процес. 

Конституція України. Місцеве самоврядування. Суперечливий процес 

державотворення. 

НЕ 2.6. Проблеми реформування економіки. 

Млявість економічних реформ. Стан промисловості, сільського 

господарства. Роздержавлення і приватизація. Долання відставання. Трудова 

еміграція. 

НЕ 2.7. Політика держави в галузі національно-культурного і церковно-

релігійного життя. 

Етноси в Україні. Забезпечення національних прав громадян. Проблеми 

національно-культурного розвитку. 

НЕ 2.8. Зовнішня політика України в 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ 

ст.  

Принципи зовнішньої політики. Стосунки з Росією і країнами, з країнами 

сусідами на заході, з країнами Західної Європи, США і Канади, з іншими 

країнами 

Основна література до курсу: 

1. Коваль М.В. Україна: 1939-1945. – К.: Вища школа, 1995. – 193 с. 

2. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - К., 

1993. - С. 89-91, 338-356. 

3. Політична історія України. – К.: Вища школа, 2001. 

4. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.). − К., 2000. 

5. Петровський В.В., Радченко Л.О., Семенко В.І. Історія України: 

Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі. − Харків, 2008. 



 

“АРХІВОЗНАВСТВО ТА БІБЛІОГРАФІЯ” 

54 год. (1,5 кредити) 

Мета викладання дисципліни –  формування у майбутніх фахівців 

знань i навичок щодо цілісного професійного розуміння процесів i явищ, 

закономірностей та особливостей історії української архівної справи, її 

сучасної організації як  особливого напряму державної i суспільної 

діяльності. Ознайомлення з підходами до формування Національного 

apxiвного фонду, описування, зберігання документів i використання 

відомостей, що містяться в них. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: користуватися, різноманітними бібліографічними 

покажчиками, довідниками, каталогами, а також архівними каталогами, 

описами фондів, оволодіти схемою переміщення архівного документа 

(архівосховище – читальний зал –  дослідник і у зворотньому порядку), 

Також науковими дослідженнями (монографії, статті, спеціальні словники, 

довідники, енциклопедії) які можуть допомогти студентам створити 

узагальнюючу уяву з предмету.  

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“Основи бібліографії” 

Н.Е. 1.1. Поняття про наукову й аналітично-синтетичну обробку 

документів. 

Визначення терміну та функцій бібліографії. Предмет та завдання  курсу 

―Основи бібліографії‖. Суть і значення наукової обробки документів. 

Використання наукової обробки документів. 

Н.Е. 1.2 Бібліографічний опис документів. 

Поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього. Основні 

види і загальні правила складання бібліографічних описів. Зони й елементи 

бібліографічного опису. Загальні правила їх наведення. Процес кладання 

бібліографічного опису. 

Н.Е. 1.3. Індексування документів. 

Суть індексування документів. Поняття документальних класифікацій. 

Вимоги до документальних класифікацій. Предметизація документів; 

Н.Е. 1.4. Анотування документів. 

Поняття про анотації, їхні функції, види. Основні етапи розвитку теорії та 

методики анотування. Методика анотування документів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Архівознавство” 

Н.Е. 2.1. Архівознавство як наукова і навчальна дисципліна. 

Предмет об‘єкт і методи архівознавства. Зв‘язки архівознавства з іншими 

науками та дисциплінами. Джерельна база та історіографія архівознавства.  



 

Н.Е. 2.2. Національний архівний фонд.  

Національний архівний фонд: склад структура та право власності на 

документи. Формування національного архівного фонду. Організація 

архівних документів.  

Н.Е. 2.3. Організація роботи державних архівів. 

Статус та структура архівів. Виробничі підрозділи архіву та основні архівні 

технології. Планування, звітність та економічна діяльність архівів 

Н.Е. 2.4. Організація архівних документів 

Організація архівних документів на рівні системи архівних установ. 

Організація документів на рівні архіву. Організація документів на рівні 

архівного фонду. Організація документів на рівні справи 

 

Основна література до курсу 

1.Інформація та документація. Базові поняття : Терміни та визначення: 

ДСТУ 2392 – 94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 54 с. 

2.Швецова-Водка Г. Загальне бібліографознавство (Основи теорії 

бібліографії): Навч. посіб. – Рівне, 1995. – 183 с.  

3.Архівознавство: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Редкол.: Я. С 

Калакура та ін. – К., 1998. – 314 с. 

4.Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. 

Климової. – К: Видавн. дім ―КМ Академія‖, 2002. – 612 с. 

5.Романовський В. Нариси з архівознавства: Історія архівної справи на 

Україні та принципи порядкування в архівах. – X.: Вид-во ЦАУ УРСР, 1927. 

–170 с. 

 

Історія країн Західної Європи та Північної Америки в новий час. 

216 год. 6 кредити 

Мета курсу: курс ставить собі за мету простежити динаміку становлення та 

розвитку західного суспільства на підставі вивчення соціально-економічної, 

політичної та духовної еволюції країн Західної Європи та Північно Америки 

в найбільш важливий період становлення сучасної цивілізації – з ХVІ і до 

початку ХХ ст. 

Для досягнення мети розглядаються найважливіші суспільні перетворення, 

війни, революції, роль видатних історичних діячів, виникнення, сутність та 

поширення ідеологічних течій і суспільних рухів. Аналізуються визначальні 

тенденції, що сформували сучасне обличчя одного з основних сегментів 

світового співтовариства – західної цивілізації. 

На основі отриманих емпіричних і теоретичних знань студенти здобувають 

уміння та навички для викладання одного з найважливіших періодів 

всесвітньої історії. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Історія сучасного світу: Соціально-політична історія ХV – ХХ 

століть: Навч. посіб. / За ред. Ю. А. Горбаня. – К., 2003. 



 

2. Джеджора О. Історія європейської цивілізації. Част. І. До кінця ХVІІІ 

століття. – Львів, 1999. 

3. Новая история стран Європи и Америки / Под ред. И. М. Кривогуза. – 

2-е изд. – М., 2002. 

4. Новая история стран Європи и Америки. Начало 1870-х годов – 1918 

г. / Под ред. И.В. Григорьевой. – М., 2001. 

 

Історія СРСР 108 год. 3 кредити 

 

Мета курсу: в даному курсі розглядаються проблеми історії СРСР від 

запровадження радянської влади та утворення нової держави Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік до її розпаду. Увага акцентується на 

проблемах і суперечностях соціально–економічного та суспільно-

політичного розвитку країни. Значна увага приділяється війнам, які вела 

держава (Громадянська війна, Велика Вітчизняна війна). Зовнішня політика 

країни розглядається через призму її міжнародного становища з усіма її 

успіхами та прорахунками. 

      На основі здобутих  теоретичних знань виробити у студентів вміння 

використовувати ці знання в процесі практичної діяльності. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. История России. ХХ век. – М., 1988. 

2. История Отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории Советского 

государства. – М., 1991. 

3. Боффа Дж. История Советского Союза. В 3-х т. – М., 1990 – Т.1; 1991 – 

Т.2; 1995 – Т.3. 

4. Страницы истории советского общества: факты, проблемы, люди. – М., 

1989. 

5. Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917 – 1991. – М., 1994. 

Викладацький склад: Холодницький Василь Федорович, доцент, кандидат 

історичних наук; Мінаєв Андрій В‗ячеславович, асистент; Папук Віктор 

Миколайович, асистент; Пінцак Вадим Іванович, асистент. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, 

індивідуальні консультації, дискусії. 

Оцінювання: 

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді; 

підсумкове: екзамен (усний). 

 

Історія країн Центральної, 

Східної та Південно-Східної Європи 

в новий час  

Мета курсу: висвітлити найважливіші події, явища, процеси історичного 

розвитку країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи протягом 

періоду нового часу. При цьому особлива увага приділяється проблемам 



 

державотворення, внутрішньої та зовнішньої політики, соціально-

економічного розвитку країн регіону у вказаний період.  

     На основі здобутих теоретичних знань сформувати в студентів вміння до 

аналізу особливостей розвитку країн Центральної, Східної та Південно-

Східної Європи у новий час в контексті всесвітньої історії. Навчити 

студентів логічно аргументовано формулювати думки при викладі 

навчального матеріалу з метою їх професійної підготовки для роботи з 

учнівським колективом. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. История Югославии. – М. : АН СССР. – Т. 1 – 2. – 1963. 

2. История Чехословаки. – М.: АН СССР,  – Т. 1 – 3. – 1956 – 1961. 

3. История Польши. – М. : АН СССР. – Т. 1 – 3. – 1955 – 1958. 

4. Краткая история Болгарии. – М., 1987. 

5. Краткая история Чехословаччини. – М., 1988. 

6. Краткая история Польши. – М., 1893. 

7. Яровий В.І. Історія південних і західних слов‗ян. – К., 1996. 

 

Історія соціальних та демократичних рухів 

народів Східної Європи 108 год. 3 кредити 

 

      В даному курсі розглядаються проблеми зародження, становлення та 

діяльності соціал – демократичного, ліберального та комуністичного рухів у 

Східній Європі. Значна увага приділяється розгляду страйкового та 

повстанського рухів робітників та селянства в Радянському Союзі. Рух 

інтелігенції розглядається через призму дисидентського руху тощо. 

     На основі здобутих теоретичних знань виробити в студентів вміння 

аналізувати суспільно – політичні процеси в суспільстві та визначати місце і 

роль соціальних та демократичних рухів у цих процесах.  

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Леонтович Н. История российского либерализма. – М., 1995. 

2. Наше Отечество. Опит политической истории. В 2-х т. – М., 1991. 

3.История международного рабочего и національно-освободительного 

движения. В 4-х т. – М., 1962, 1966, 1977.  

4. Политическая история России. – М., 1996. 

Викладацький склад: Холодницький Василь Федорович, доцент, кандидат 

історичних наук.  

Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, 

індивідуальні консультації, дискусії. 

Оцінювання: 

поточне: контрольні роботи, тестування, усні відповіді; 

підсумкове: залік (усний). 

 

 



 

 

Музеєзнавство  54 год. 1,5 кредити 

Мета курсу: 

Дати студентам знання про організацію та специфіку експозиційної, 

збиральницької та масової екскурсійної роботи музеїв історичного профілю.       

Для її досягнення вивчаються сучасні  підходи до планування та 

організації експозиційної та збиральницької роботи, виконання масово-

екскурсійної роботи в історичних музеях. 

На основі отриманих теоретичних знань організації роботи музею 

історичного профілю виробити в студентів знання організації роботи музею, 

вміння створити музейну експозицію в школі;організувати збиральниць ку 

роботу; вміти формувати експозиційні комплекси на основі складених 

тематико-структурних та тематико-експозиційних планів; навчитися 

складати план та текст екскурсії (оглядової та тематичної) та вміти 

організовувати пропагуючи роботу в рамках музейної експозиції; засвоїти 

основи умов проведення облікової роботи та вміти складати необхідну 

документацію з обліку музейної колекції. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Дуглач В.В., Зайцева Т.Н. Современное музейное оборудование. – 

М., 1980. 

2. Вопросы совершенствования музейных експозиций. – М., 1981. 

3. Музееведение. Музеи исторического профиля. – М., 1988. 

4. Мезенцева Г.Г. Музеезнавство. – К., 1980. 

5. Основы советского музееведения. – М., 1955. 

6. Актуальные проблемы фондовой работы музеев. – М., 1981.  

 

 

Методологія історичної науки 108 год. 3 кредити 

 

Мета курсу: у даному курсі обґрунтовується поняття „методології‖ як 

стратегії історичного пізнання. Специфіка останнього на науковому та 

навчальному рівнях розкривається у контексті загальних закономірностей 

гуманітаристики. Найважливіші проблеми курсу: об‗єктивності історичного 

пізнання, співвідношення джерельного і позаджерельного знання 

історичного факту, меж пізнання минулого. Насамкінець обґрунтовується 

доцільність методологічного плюралізму в історичному пізнанні. 

На основі отриманих теоретичних знань з методології історії виробити у 

студентів уміння: виявляти специфіку історичного пізнання у порівнянні з 

пізнанням в інших дисциплінах; розрізняти діахронний напрямок на основі 

принципу інформаційної взаємодії; розрізняти факт-подію, факт-знання й 

історіографічний факт; використовувати одержані знання з методології для 

написання кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт.  

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 



 

1. Зашкільняк Л. Методологія історії. – Львів, 1999. 

2. Могильницький Б.Г. Введение в методологію истории. – М., 1989. 

3. Коломийцев В.Ф. Методология истории. – М., 2001. 

4. Кузнєцов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познане. – М., 1991. 

5. Рузавин Г. И. Методология научного исследования. – М., 1999. 

 

 

 

 

 

Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки.  

216 год. 6 кредити 

 

Мета курсу: 

Метою даного курсу є вивчення фундаментальних явищ і подій ХХ 

століття, а також процесів економічного, політичного, соціального та 

культурного розвитку в західному цивілізаційному регіоні. 

Опанування матеріалу даного курсу дозволить студентам належним 

чином зрозуміти найважливіші процеси та явища історії ХХ ст., вірно 

орієнтуватися в складному розмаїтті сучасного світу та використати 

отримані знання при викладанні курсів з всесвітньої історії, політології, 

краєзнавства, історії міжнародних відносин. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Сич О. Нариси з всесвітньої історії. ХХ століття: Навчальний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2003.  

2. Сич О. Історія країн Західної Європи в міжвоєнний період (1918 – 

1939 рр.): Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. 

3. Історія сучасного світу: Соціально-політична історія ХV – ХХ 

століть: Навч. посіб. / За ред. Ю. А. Горбаня. – К., 2003. - с. 217 – 424. 

4. Джонсон П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. В 

двух частях. – М., 1995. 

5. Новейшая история стран Європи и Америки ХХ век: В 2-х частях /   

Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева. – М., 2001. 

 

 

 

 

 

Історія країн Центральної, 

Східної та Південно-Східної Європи 

в новітній час 90 год. 2 кредита 

Мета курсу: ознайомити студентів з  найважливішими подіями, явищами, 

процесами історичного розвитку країн Центральної, Східної та Південно-



 

Східної Європи протягом періоду новітнього часу. При цьому особлива 

увага приділяється проблемам державотворення, внутрішньої та зовнішньої 

політики, соціально-економічного розвитку країн регіону у вказаний період.  

     На основі отриманих  теоретичних знань виробити в студентів вміння 

аналізувати  особливості розвитку країн Центральної, Східної та Південно-

Східної Європи у новітній час в контексті всесвітньої історії. Навчити 

студентів логічно аргументовано формулювати думки при викладі 

навчального матеріалу з метою їх професійної підготовки для роботи з 

учнівським колективом. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. История Югославии. – М. : АН СССР. – Т. 1 – 2. – 1963. 

2. История Чехословаки. – М.: АН СССР. – Т. 1 – 3. – 1956 – 1961. 

3. История Польши. – М. : АН СССР. – Т. 1 – 3. – 1955 – 1958. 

4. Краткая история Болгарии. – М., 1987. 

5. Краткая история Чехословаччини. – М., 1988. 

6. Краткая история Польши. – М., 1893. 

7. Яровий В.І. Історія південних і західних слов‗ян. – К., 1996. 

 

     

Генеза феодальних відносин  108 год. 3 кредити 

Мета курсу: дати студентам знання про передумови, історичні обставини та 

шляхи зародження й утвердження феодального ладу в Європі. 

 Для її досягнення вивчаються головні теорії походження феодалізму в 

різних частинах Європи; особливості переходу від пізньої античності до 

середньовіччя в Західній і Східній Європі; специфічні риси генези 

феодалізму в різних європейських країнах і в Київській державі. 

На основі отриманих теоретичних знань з проблем генезис 

феодального ладу в середньовічній Європі виробити в студентів уміння 

самостійного проведення досліджень та уроків з відповідних тем, 

передбачених програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Блок М. Феодальне суспільство. – К.: Всесвіт, 2002. 

2. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – М.: 

Высш. школа, 1970. 

3. Данилова Г. М. Проблемы генезиса феодализма у славян и германцев 

(Сравнительный анализ франкских, древнерусских, хорватских, сербских и 

польских источников). – Петрозаводск: Карелия, 1974. 

4. Иванова М. Г. Установление феодального строя в Западной и 

Центральной Европе. (Материалы в помощь учителю) // Уч. зап. Ульян. пед. 

ин-та. – Ульяновск, 1969. – Т. 21. Серия ист. – Вып. 5. – С. 177-214. 

5. Корсунский А. Р. Возникновение феодальных отношений в Западной 

Европе: Уч.-метод. Пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968; 1973. – Вып. 2; 

1979. – Вып. 3. 



 

6. Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в древней 

Руси. – Л.: Наука, 1983. – 238 с. 

7. Тимощук Б.О. Східні слов‘яни VII-X ст.: Полюддя, язичництво, початки 

держави. – Чернівці: Прут, 1999. 

 

 

Народознавство 108 год. 3 кредити 

Мета курсу: дати знання студентам з етногенезу населення України від V 

тис до. н. е. до ХХІ ст., з вірувань, календарної та сімейної обрядовості. 

Для її досягнення вивчаються витоки українського етносу, основні етапи 

його становлення через трипільську, скіфську, черняхівську і слов‘янські 

археологічні культури, календарна, сімейна обрядовість, усна народна 

творчість. 

 На основі отриманих теоретичних знань з відповідних народознавчих 

проблем у студентів виробляється навики аналізу проблеми виникнення і 

формування українського етносу, його духовної культури та основних 

складових фольклору.  

 Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури:   

1. Вересова книга. – К, 2000. 

2. Волков Ф. Етнографічні особливості українського народу. – Пг, 1916. 

3. Воронай О. Звичаї нашого народу. – Т 1-2. – К, 1991. 

4. Скуратівський В. Місяцелік. – К, 1993. 

5. Кожолянко Г.К. Етнографія Буковини. – Т. 2., 2001; - Т. 3., 2004. 

6. Українське народознавство. – К., 1994, 2004. 

7. Українське народознавство. – Львів, 1998. 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА  

(  

72 год. (2,5 кредити) 

 Мета викладання дисципліни: формування знань студентів про 

денціції розвитку військової організації  в Україні починаючи від давніх 

часів до кінця ХХ ст. 

 У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій : володіти базовими конкретно-історичними  знаннями з 

курсу історії українського війська, вміти їх аналізувати, узагальнювати, 

виявити основні тенденції розвитку і закономірності перебігу військово-

історичних подій, виявляти причинно-наслідкові зв‘язки ; уміти критично 

оцінювати факти військового характеру, спираючись на отримані знання, на 

основі альтернативних поглядів на проблеми; використовувати  різні 

джерела знань: актові та наративні документи, дані археології, картографічні 

й іконографічні матеріали, монографічними працями і публікаціями в 

періодичних виданнях та пресі; порівнювати і критично аналізувати 

інформацію, робити аналітичні узагальнення; вміти аргументовано, на 



 

основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу 

військову проблему, брати участь у дискусіях, «круглих столах», 

конференціях, виявляти розбіжності в наукових позиціях, критично 

ставитися до тенденційної літератури по темі. 

 Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА 

РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ» 

НЕ 1.1. Вступ до історії українського війська 

Предмет і завдання вивчення курсу. Періодизація історії українського 

війська. Джерела та історіографія історії українського війська. 

НЕ 1.2. Військо періоду Київської Русі 

Утворення Київської Русі та її військової організації. Озброєння і військове 

спорядження руського війська. Воєнне мистецтво київських князів. 

НЕ 1.3. Військова справа Галицько-Волинської Русі 
Галицько-Волинська Русь та його військова організація. Особливості 

військового спорядження й озброєння галицько-волинського війська. 

Воєнне мистецтво галицько-волинських князів і королів. 

НЕ 1.4. Розвиток русько-українських військових традицій у литовсько-

польський період 
Військова організація русько-українських земель під владою Литви та 

Польщі. Поява вогнепальної зброї та її вплив на воєнне мистецтво в Україні. 

Поява українського козацтва і його військова організація та воєнне 

мистецтво.  

НЕ 1.5. Військова організація Визвольної війни середини XVII ст. в 

Україні 
Особливості військово-територіальної організації України в середині XVII 

ст. Матеріальне забезпечення козацьких військових сил. Воєнне мистецтво 

Б. Хмельницького та його сподвижників. 

НЕ 1.6. Українське військове мистецтво у другій половині XVII – XVIII 

ст.  
Війни періоду «Руїни». Участь козацького війська у російсько-турецьких 

війнах кінця XVII – XVIII ст. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО В ПЕРІОД НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО 

ЧАСУ» 

НЕ 2.1. Розвиток українських військових традицій у XIX ст. 
Задунайське та чорноморське (азовське) козацьке військо. Участь українців 

у російсько-турецьких (1806 – 1811, 1828 – 1829 рр.), Вітчизняній (1812 р.) 

та Кримській (1854 – 1855 рр.) війнах. Західноукраїнські військові 

формування в період революції 1848 –1849 рр. в Австрії.  

НЕ 2.2. Українські легіонери: формування та бойовий шлях Січових 

Стрільців (1914 – 1918 рр.) 



 

Українські парамілітарні організації напередодні Першої світової війни. 

Утворення легіону УСС. Участь Січових стрільців у боях в Східній Галичині 

та Поділлі. 

НЕ 2.3. Національні збройні сили періоду революції 1917 – 1921 рр. в 

Україні 
Армія УНР. Військові сили Української гетьманської держави. Українська 

Галицька Армія. Українські радянські військові формування. 

НЕ 2.4. Розвиток українських військових традицій у міжвоєнний період 
Українська військова організація та Організація Українських Націоналістів. 

Українці на службі у польській, румунській та чехословацькій арміях. 

Участь українців у «Чакській війні» (1929 – 1935 рр.) і громадянській війні в 

Іспанії (1936 – 1939 рр.). 

НЕ 2.5.Українські збройні формування періоду Другої світової війни (1939 

– 1945 рр.) 
Карпатська січ. Батальйони «Нахтігаль» і «Роланд». Українська Повстанська 

Армія. Дивізія «Галичина». Українці в арміях антигітлерівської коаліції. 

НЕ 2.6.Збройні Сили незалежної України 

Проголошення незалежності України і указ про створення її Збройних Сил. 

Три етапа будівництва Збройних сил України. Відмова від ядерного статусу.  

Основна література до курсу 
1. Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, 

портрети. – К.: Вид. Дім. «Ін Юре», 2001. – 448 с. 

2. Гриневич В., Гриневич Л., Якимович та ін. Історія українського війська 

(1917 – 1995). – Львів: Світ, 1996. – 840 с. 

3. Крип‘якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська 

(від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). – Львів: Світ, 1992. – 712 с. 

4. Мамчак М. Україна: Шлях до моря. Історія Українського флоту. – Снятин: 

Прут Принт, 2007. – 404 с. 

5. Якимович Б. Збройні сили України: Нариси історії. – Львів: Інститут 

українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України; «Просвіта», 1996. – 360 с.  

 

„ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ” 

54 год. (1,5 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формування знань студентів щодо 

цілісної картини розвитку системи середньої, спеціальної та вищої освіти 

України через розуміння передумов зародження національної освіти, її 

становлення та етапів розвитку від часів дохристиянської Русі до наших 

днів; сформувати самостійне історико-педагогічне мислення студентів: 

навчити бачити і розуміти закономірності розвитку національної освіти і 

педагогіки; виховувати повагу до педагогічної професії. 

У результаті вивчення курсу  студент має набути таких 

компетенцій: знання про сутність формування національної освіти та 

закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у різні 



 

історичні періоди розвитку України; про місце української освіти в 

світовому історико-педагогічному процесі та проблеми входження України 

в європейський освітянський простір; про сучасні форми виховання і 

педагогічні течії у контексті їх історичного родоводу; уміння 

використовувати методи ретроспективного аналізу історико-педагогічних 

явищ і фактів; аналізувати боротьбу прогресивних і консервативних 

тенденцій, розкривати з наукових позицій причини якісних змін в розвитку 

національної освіти; акцентувати увагу на кращих здобутках педагогічної 

мудрості українського й інших народів та виробити уміння застосовувати їх 

у своїй майбутній професійній діяльності. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  1 

НЕ 1.1. Вступ. 

Предмет і завдання курсу. Характеристика рекомендованої навчально-

методичної літератури. Періодизація розвитку освіти у контексті з етапами 

української державності. 

НЕ 1.2. Погляди східних слов’ян на виховання підростаючого 

покоління. 

Зародження освіти, писемності і наукових знань у Київській Русі. 

Освіта і виховання у східних слов‘ян: витоки і розвиток. Пам‘ятки 

писемності. Запровадження християнства. Форми і методи навчання в 

Київській Русі.  

НЕ 1.3. Освітянські процеси в Україні у другій пол. ХІV - першій пол. 

ХVІІ ст. 

Формування національної свідомості українського народу та розвиток 

освіти. Роль братств у розвитку культури, вихованні серед української 

молоді поваги й любові до рідної історії, мови, культури. Козацька 

педагогіка та її виховні ідеали. Запровадження книгодрукування.  

НЕ 1.4. Зародження вищої освіти в Україні. Києво-Могилянська 

Академія. 

Острозька слов‘яно-греко-латинська школа. Утворення Київської колегії. 

Петро Могила. Києво-Могилянська Академія  – центр освіти й науки: 

структура й організація навчально-виховного процесу. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕ 2.1. Особливості розвитку освіти і педагогічної думки у ХVІІІ ст. 

Особливості розвитку шкільництва у зв‘язку із втратою автономії України у 

другій пол. XVIII ст. Освітня політика Росії, Польщі, Угорщини, Австрії на 

українських землях. Русифікаторська політика царського уряду щодо 

розвитку освіти в Україні. Спільне й відмінне в освіті Правобережної і 

Лівобережної України. 

НЕ 2.2. Становлення національної освіти в Україні (ХІХ – на поч. ХХ 

ст.) 



 

Особливості розвитку освіти в Україні у ХІХ ст. Педагогічні ідеї 

Т.Шевченка. Розвиток вищої освіти в Україні. Створення Харківського, 

Київського, Новоросійського університетів. Стан освіти на 

західноукраїнських землях. Львівський та Чернівецький університети. 

НЕ 2.3. Розвиток української освіти в добу національно-демократичної 

революції (1917-1920 рр.) 

Становлення національної системи освіти у період діяльності Центральної 

Ради. М.Грушевський про українську школу. Гетьман П.Скоропадський та 

українська освіта. Формування системи національної освіти у добу 

Директорії.  Освітня політика ЗУНР. 

НЕ 2.4. Радянська система освіти в Україні: негативні тенденції та 

здобутки 

Створення радянської системи освіти в Україні. Вплив ―українізації‖ на 

освітній процес в Україні. Репресоване учительство. Національна освіта на 

західноукраїнських землях у міжвоєнний період. 

Ідеологізація системи освіти. Формування людини ―нового зразка―. 

Наслідки панування ―радянської‖ моделі освіти  Україні. 

НЕ 2.5. Національна освіта незалежної України 

Закон про державний статус української мови (1989). Закон України ―Про 

освіту‖ (1991). Державна національна програма ―Освіта‖ (―Україна ХХІ 

століття‖). Реформування в галузі освіти. Болонська система у вищій освіті – 

складова євроінтеграції в освітній сфері. 

 

Основна література до курсу 

1. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник (За ред. 

В.Г. Кременя). – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с. 

2. Історія української школи і педагогіки. Хрестоматія /Упор. О.Любар/. 

– К.: Знання, 2003. – 766 с. 

3. Медвідь Л. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. 

Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2003. – 336 с. 

4. Позінкевич Р. Освіта в системі культури. – Луцьк: Вежа, 2000. – 348 с. 

5. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. Нариси. (Х 

– поч. ХХ ст.). – К.: Рад. школа,1991. – 380 с. 

6. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 912 

с. 

7. Становлення і розвиток народної освіти та педагогічної думки на 

Буковині. Навч. посібник. – Чернівці, 1997. – 48 с. 

 



 

„ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ БУКОВИНИ  

(З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 1940 р.)” КСВС 

72 год. (2 кредити) 

Мета викладання дисципліни: на основі археологічних та писемних 

джерел, новітньої літератури ознайомити студентів з історією краю. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: знань з історії буковинського краю з давніх-давен (з V ст. н.е), 

включення до складу Молдавського князівства, Австрії; вмінь аналізувати 

економічне і культурне життя краю, т.зв. „австрійського‖ періоду, трагічні 

події Першої світової війни; розумінь визначних події в історії краю, 

геополітичної політики СРСР, об‘єктивність, неминучість та закономірність 

приєднання Північної Буковини до України. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 

Змістовий модуль 1 

НЕ 1.1. Вступ. Стародавня історія Буковини. 

Завдання курсу. Історіографія. Джерела. Заселення. Заняття людей. Родовий 

лад. Племена. Археологічні типи культур. 

НЕ 1.2. Ранньослов’янські племена на території краю. Буковина у 

складі Київської і Галицько-Волинської Русі. 

Джерела про слов‘янське населення. Розселення. Заняття. Розлад 

первіснообщинного ладу. Включення Буковини до складу Київської Русі. 

Буковина у складі Галицько-Волинської держави 

НЕ 1.3. Входження Буковини до складу Молдавського князівства. 

Буковина під гнітом турецьких завойовників. 

Ослаблення Золотої Орди. Шипинська земля. Включення Буковини до 

складу Молдавської держави. Формування феодальних відносин (ІІ пол. ХІV 

– І пол. ХVІІ ст.). встановлення турецького гніту. Анти турецькі виступи. 

Хотинська війна. Війни на території Буковини. 

НЕ 1.4. Кризові явища та реформи (ХVІІІ ст., 1774 р.). Культура 

Буковини ІІ пол. ХІV – І третини ХVІІІ ст. 

Розорення краю війнами. Заходи влади проти кризових явищ. Російсько-

турецькі війни на території Буковини. Боротьба за Буковину. Народні пісні і 

думи. Стан освіти. Літописи. Друковані праці. Архітектура. Живопис. 

 

Змістовий модуль 2. 

Буковина у складі Австрії, Румунії. Приєднання до СРСР. 

НЕ 2.1. Буковина у складі Австрії. Хотинщина у складі Росії (1774 р. – 

поч. ХХ ст.).  

Адміністративний устрій. Населення. Стан економіки. 

НЕ 2.2. Суспільно-політичний та національний рух. Розвиток культури 

(кінець ХVІІІ – поч. ХХ ст.). 



 

Події революції 1848-1849 рр. Початок українського національного 

відродження. Діячі українського національного руху. Політичні партії. 

Культурні надбання буковинців. Стан культури на Хотинщині. 

НЕ 2.3. Буковина і Хотинщина під час І світової війни і боротьби за 

українську державність. 

Плани воюючих країн щодо Буковини і Хотинщини. Воєнні дії, розорення 

краю. Боротьба за українську державність. Буковинське народне віче 3 

листопада 1918 р. 

НЕ 2.4. Окупація Північної Буковини і Хотинщини Королівством 

Румунією. Становище у 20-30-х рр. ХХ ст. 

Загарбання Північної Буковини і Хотинщини. Опір, повстання, протест 

населення. Стан економіки, політичне становище. Румунізація краю. Стан 

культури. 

НЕ 2.5. Включення Північної Буковини і Хотинщини до складу 

Української РСР  

Об‘єднавчі настрої українців. Стратегічні плани сталінського керівництва 

щодо Північної Букокивни і Хотинщини. Вивід румунських військ з 

Північної Буковини і Хотинщини. Вступ радянських військ. Утворення 

Чернівецької області. Перші заходи радянізації. Історичне значення 

приєднання на перспективу. 

 

Основна література до курсу 

1. Алекберли М.А. Хотинская война (1621 г.). – Чернівці: ЧГУ, 1957. 

2. Боротьба трудящих Північної Буковини проти соціального і  

національного гноблення у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. (Зб. 

док. і матеріалів). – Ужгород: Карпати, 1979. 

3. Буковина: історичний нарис / Відп. ред. Ботушанський В.М. – Чернівці: 

Зелена Буковина, 1998. 

4. Гриценко І.А. Економічні зв‘язки Північної Буковини з Росією і 

Наддніпрянською Україною в ХІХ – на поч. ХХ ст. – Львів: Вища шк., 

1980. 

5. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. – Чрнівці: 

Молодий буковинець, 2000 [переклад з німецької]. 

6. Населення Буковини. – Чернівці: Зелена Буковина, 2000 [переклад з 

німецької видання 1899 р.]. 

7. Радянська Буковина. 1940-1945 рр. Документи і матеріали. – К.: Наук. 

думка, 1967. 

 

“ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ” КСВС 

81 год. (1,5 кредити) 

 

Мета викладання дисципліни: висвітлити з історичної, 

релігіознавчої точки зору найважливіші витокові і переломні періоди, 



 

істотні події і факти історії православ‘я і православної церкви в Україні, 

починаючи від введення християнства в Київській Русі до наших днів. 

 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: розуміти роль і місце православної релігії і церкви в житті 

українського народу; засвоїти найважливіші витокові і переломні періоди, 

істотні події і факти історії православ‘я і православної церкви в Україні; 

навчитись аналізувати особливості, стан православ‘я і церкви на різних 

етапах української історії, впливи православної церкви на політичні і 

духовні процеси в українському суспільстві і цього суспільства на церкву; 

усвідомити роль православної церкви у державотворчих, національно-

консолідуючих процесах, розвитку культури українського народу. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“Православна церква за часів впровадження християнства в Київській 

Русі до кінця ХVІ ст.” 

Н.Е. 1.1. Предмет мета і завдання вивчення курсу “Історія православної 

церкви в Україні”. 

Предмет і завдання вивчення курсу. Періодизація. Навчально-методична 

література з освоєння курсу. Характеристика джерельної бази курсу. 

Н.Е. 1.2. Особливості християнства в Київській Русі. 

Шляхи поширення християнства на українських землях. Впровадження 

християнства на Русі, наслідки хрещення. Особливості становлення 

християнства в Київській Русі.  

Н.Е. 1.3. Православна церква в умовах різноконфесійної іноземної влади 

на українських землях. 

Православна церква в період татарської навали. Міждержавна боротьба за 

митрополичу кафедру. Київська митрополія від свого поділу до 

Берестейської унії (1458-1596). 

Н.Е. 1.4. Берестейська церковна унія: передумови, укладання, наслідки. 
Українське православ‘я наприкінці ХVІ ст. Рішення Берестейських 

церковних соборів 1596 р. та їх наслідки. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Православ’я в Україні у ХVІІ − поч. ХХІ ст.” 

Н.Е. 2.1. Православна церква у ХVІІ ст. 

Братський рух і його значення для збереження осередків православ‘я після 

Берестейської унії. Роль союзу православної церкви й козацтва у 

відновленні та розвитку церковного життя. Реформи П.Могили та їх роль у 

впорядкуванні внутрішньо церковного життя. Церковно-релігійний чинник 

у національно-визвольній війні українського народу сер. ХVІІ ст. 

Прилучення Київської митрополії до Московського патріархату. 



 

Н.Е. 2.2. Православ’я в Україні після прилучення Київської митрополії 

до складу Московської патріархії (ХVІІІ-ХІХ ст.).  

Занепад авторитету та впливу Київської митрополії і поступова ліквідація 

національних особливостей православної церкви в Україні. Православ‘я та 

Запорозька Січ. Становище православної церкви в Правобережній Україні. 

Православна церква в горнилі самодержавної уніфікації в ХІХ ст. 

Н.Е. 2.3. Національне відродження і процес становлення православ’я  в 

Україні. 

Національно-релігійний рух за умов тоталітарної денаціоналізації. 

Національне відродження в незалежній Україні і проблема відновлення 

автокефалії. Релігійна ситуація в Україні на сучасному етапі. 

 

Основна література до курсу 

1. Головащенко С. Історія християнства. – К., 1999. 

2. Історія православної церкви в Україні. – К., 1997. 

3. Історія релігії в Україні: В 10 т., К., 1997. – Т.2. Українське 

православ‘я. 

4. Історія релігії в Україні: В. 10 т., К., 1999. − Т.3. Православ‘я в 

Україні. 

5. Історія релігії в Україні: Навч. посібник − К., 1999. 

6. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: В 4 т. 

− 2-ге вид., Нью-Йорк; Банд Брук; Київ, 1990. 

“Русь і Візантія: політичні, економічні та культурні стосунки (ІХ – 

ХІV ст.)” КСВС 

54 год. (1,5 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формування знань студентів про 

проблеми політичних, економічних та культурних стосунків Русі і Візантії . 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: знання про систему усіх слов‘яно-візантійських відносин ІХ − 

ХІV ст.; розуміння процесів впливу візантійської історії на формування 

освіти і культури; уміння користуватись історіографічними джерелами, 

публікаціями  наукових статей з даного курсу, проводити пошукову роботу з 

метою створення узагальнюючих характеристик політичних, економічних 

та культурних стосунків Русі і Візантії . 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

Змістовий модуль 1 

НЕ 1.1. Слов’яно-візантійські стосунки в VІ-VІІІ ст. 

Перші дипломатичні угоди слов‘ян з Візантією. Слов‘яно-візантійські війни 

550-551 рр. Союз слов‘ян з готами проти Візантії в середині VІ ст. 

Літописний похід Кия на Цареград. 

НЕ 1.2. Русько-візантійські “мири” ІХ ст. 



 

Відомості про похід русів на візантійські володіння в Криму. Похід на 

Амастриду. Початок формування дипломатичної практики Русі. Руське 

посольство 838 р. – Русь чи варяги? Похід на Константинополь 860 р. Вихід 

Русі на міжнародну арену. 

НЕ 1.3. Похід Русі на Константинополь в 907 р. Новий етап руської 

дипломатії 

Прихід Олега в Київ і зміна геополітичних інтересів Русі. Похід на Візантію. 

Умови миру 907 р. Візантійський хрисовул. Угода 911 р. 

НЕ 1.4. Русько-візантійський договір 944 р. 

Наростання суперечностей між Руссю і Візантією в 30-х рр. Х ст. Кінець 

мирного періоду. Невдача походу князя Ігора в 941 р. Похід 944 р. Умови 

нового русько-візантійського договору 944 р. Причини уступок Русі. Новий 

візантійсько-руський воєнний союз. 

НЕ 1.5. Візантія в дипломатії княгині Ольги і Святослава Ігоревича. 

Затишшя в дипломатичних стосунках між Руссю і Візантією в другій 

половині 40- на початку 50-х рр. Х ст. Нові завдання руської дипломатії. 

Відновлення стосунків з Візантією. Посольство 957 р. в Константинополі. 

Загострення візантійсько-болгарських відносин. Похід Святослава на Дунай 

967 р. і його значення. 

 

Змістовий модуль 2 

НЕ 2.1. Роль Візантії в запровадження християнства на Русі 

Об‘єктивна необхідність релігійної реформи в Київській Русі. Вибір князя 

Володимира Святославича. Хрещення і одруження Володимира. 

Присутність візантійських священнослужителів і їх вплив. 

НЕ 2.2. Зв’язки Русі з Візантією в ХІ-ХІІІ ст. 

Угода Ярослава Мудрого з Візантією. Церковні контакти. Династійні 

зв‘язки. Використання візантійських церковних звичаїв для звеличення 

верховної влади. Роль школи і освіти. 

НЕ 2.3. Візантія і становлення образотворчого мистецтва і зодчества 

Київської Русі. Роль школи і освіти 

Візантійські мистецькі традиції і їх трансформація на Русі. Вплив 

християнізації Русі на становлення нового мистецтва. Проблеми довкола 

побудови і особливостей пам‘ятників зодчества часів Ярослава Мудрого. 

Візантійські риси в настінному живописі і мозаїках київських храмів.  

НЕ 2.4. Галицько-Волинська Русь і Візантія в ХІІ – ХІV ст. 

Втручання галицького князя Ярослава Володимировича у внутрішні справи 

Візантії. Допомога візантійському імператору Олексію ІІІ Ангелу князя 

Романа Мстиславовича. Роль митрополита Кирила в русько-візантійських 

стосунках. Перенесення митрополичої кафедри з Києва до Володимира-на-

Клязьмі. Зміна політичної обстановки у зв‘язку з захопленням Києва 

Литвою і взаємозв‘язки з Візантією. Боротьба за розділення руської 

митрополії за державною ознакою.  



 

НЕ 2.5. Візантія і Русь на початку ХІV ст. 

Обмеження русько-візантійських стосунків церковного сферою. Спроби 

заснувати свою митрополію галицьким князем Юрієм Львовичем. Зміна 

взаємовідносин константинопольського патріарха з митрополитом. 

Відновлення єдиного церковного правління в Києві. Митрополити Петро. 

 

Основна література до курсу 

1. Повість врем‘яних літ. Літопис за Іпатським списком / Переклад, 

коментарі В.В.Яременка. – К.: Рад. письменник, 1990. – 558 с. 

2. Византия и Русь: Сб. науч. ст. / Под. ред. Г.К. Вагнер. – М.: Наука, 

1989. – 334 с. 

3. Левченко М.В. История Византии. – М-Л., 1940. 

4. Шекера Г.М. Міжнародні зв‘язки Київської Русі. – К.: Вид-во АН 

УРСР, 1963. – 198 с. 

5. Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на 

Руси в ХІ – ХІІІ вв. – М., 1976 

6. Южная Русь и Византия. – К.: Наук. думка, 1991. – 166 с. 

 

ПЕДАГОГІКА 

144 год. (4 кредити) 

 Програма нормативного курсу ―Педагогіка‖ включає відомості історії 

педагогіки, кращі здобутки народної педагогіки, ідеї педагогічної думки, 

надбання, теоретичні положення вчених та практиків. 

 Мета викладання дисципліни: сформувати у студентів готовність до 

здійснення навчально-виховного процесу в закладах освіти. 

Завдання:  

- навчити студентів організовувати і здійснювати виховний  процес в 

освітніх закладах; 

- підготувати до проведення уроків та позаурочних форм навчальної 

діяльності; 

- сформувати розуміння сутності і значення педагогічної теорії і практики 

для розвитку підростаючого покоління. 

 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 

дисципліни:знати що таке педагогіка; визначення основних категорій 

педагогіки, розуміти міжпредметні зв‘язки педагогіки з іншими науками і 

особливо з соціальною педагогікою;  визначення виховання; основні 

напрями виховання, структуру і різноманітність форм виховної роботи, суть 

основних методів і прийомів виховання, особливості роботи класного 

керівника, визначення дидактики, історію дидактики, сучасні дидактичні 

підходи; розуміти процес навчання як цілісну дидактичну систему; основні 

документи, що визначають зміст освіти; закономірності принципи навчання; 

основні методи навчання; ефективні засоби навчання; види і форми 

навчання організації навчального процесу; методи перевірки і оцінки 



 

результатів навчання; визначення диференційованого навчання, модульного, 

інтегрованого навчання, контекстного навчання, що таке позакласне і 

позашкільне навчання; визначення і основні складові педагогічної 

майстерності; визначення школознавства і основні принципи управління 

загальноосвітньою школою; посадові обов‘язки представників органів 

громадського і державного управління ЗОШ; вміти розпізнавати форми, 

методи, засоби виховання; скласти сценарій виховного заходу і психолого-

педагогічну характеристику на клас і на учня; виконувати реферативні 

роботи, творчі роботи, схеми з курсу; визначати які принципи, методи, 

засоби застосував учитель при поясненні матеріалу; скласти урок і бачити у 

готовому конспекті структурні елементи уроку; правильно підібрати методи 

оцінки знань учнів; організувати диференційоване, інтегроване, контекстне 

навчання; скласти план роботи соціального педагога. 

Змістовий модуль 1 

Загальні засади  педагогіки 

Н.Е.1.1. Педагогіка як наука і навчальний предмет  

Педагогіка як  наука про виховання. Предмет педагогіки національної школи 

та основні її категорії Структура і галузі педагогіки. Зв‘язок педагогіки з 

іншими науками. Основні джерела педагогіки. 

Н.Е.1.2. Розвиток, соціалізація і виховання особистості. Здоров’я 

школяра 

Поняття розвитку і формування особистості. Виховання  як провідний 

фактор розвитку і формування особистості. Основні фактори розвитку та 

формування особистості. Взаємозв‘язок розвитку, виховання та навчання. 

Н.Е.1.3 Система освіти в Україні 
Поняття про систему освіти. Фактори, які впливають на формування 

системи освіти. Законодавство України про освіту. Структура системи 

освіти в Україні. Характеристика основних типів навчальних закладів. 

Н.Е.1.4 Педагогічний процес 

Суть педагогічного процесу, його рушійні сили.  

Системність і цілісність педагогічного процесу.  

Закономірності та етапи організації педагогічного процесу. 

Н.Е.1.5. Порівняльна педагогіка 

Порівняльна педагогіка як наука: становлення, сучасний стан.  

Освіта в США; розвинених європейських  країнах –Англії, Франції, 

Німеччині, Австрії;  країнах Азії – Японії, Китаї. 

Змістовий модуль 2 

Теорія виховання 

Н.Е.2.1. Процес виховання як система 

Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили. 

Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання. Виховання як 

спеціально організований і свідомо здійснюваний педагогічний процес. 

Зміст і результати виховання. Діяльнісно-особистісна концепція виховання. 



 

Суб‘єкти і об‘єкти процесу виховання. Особистісно-орієнтоване виховання. 

Самовиховання. Перевиховання.  

Н.Е.2.2. Проблема мети і завдань виховання 

Проблема мети виховання. Український виховний ідеал, його складові.  

Мета виховання в сучасній школі .Завдання виховання. 

Н.Е.2.3. Закономірності і принципи виховання 
Закономірності процесу виховання. Принципи виховання і їх спрямованість 

на засвоєння молоддю загальнолюдських, духовних цінностей, зв‘язок 

виховання з життям; єдність свідомості і поведінки; виховання у праці, 

інтегративність виховання, гуманізація виховання.  

Н.Е.2.4.  Загальні методи виховання 
Поняття, суть і класифікація методів виховання. Методи формування 

свідомості особистості. Методи організації і діяльності та формування 

досвіду суспільної поведінки. Методи стимулювання поведінки та 

діяльності. Методи контролю, самоконтролю та самооцінки.  

Н.Е.2.5. Засоби виховання 
Система засобів виховання. Засоби всебічного розвитку особистості. 

Взаємозв‘язок методів і засобів  виховання 

Н.Е.2.6. Зміст процесу виховання 
Поняття про зміст виховання. Особливості змісту виховання в сучасній 

школі. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування 

Н.Е.2.7. Розумове виховання і формування наукового світогляду 
Мета і завдання розумового виховання. Сутність і складові інтелектуальної 

культури особистості. Науковий світогляд та його складові. Шляхи 

розумового виховання. 

Н.Е.2.8. Громадянське виховання 
Мета і завдання громадянсько виховання. Громадянська культура. 

Патріотизм. Етнічне самоусвідомлення. Політична освіченість. Шляхи 

громадянського виховання. 

Н.Е.2.9. Статеве виховання і підготовка до сімейного життя 

Мета, завдання і шляхи статевого виховання. Підготовка молоді до 

сімейного життя: загально соціальна, моральна, психологічна, правова, 

господарсько-економічна, естетична. 

Н.Е.2.10. Моральне виховання 
Поняття про мораль та систему моральних цінностей. Мета і завдання 

морального виховання. Шляхи морального виховання. 

Н.Е.2.11. Виховання свідомої дисципліни та відповідальності 

Сутність поняття «шкільна дисципліна», «обов‘язок», «відповідальність». 

Шляхи і методи формування свідомої дисципліни: доцільний режим, 

система вимог, чіткий контроль, особистий приклад. 

Н.Е.2.12. Економічне, правове та екологічне виховання 
Мета і завдання правового виховання. Сутність та етапи екологічного 

виховання. Форми і методи економічного виховання. 



 

Н.Е.2.13. Трудове виховання і профорієнтаційна робота 
Мета і завдання трудового виховання. Етапи трудового виховання. Вимоги 

до організації праці неповнолітніх. Компоненти профорієнтаційної роботи з 

молоддю. 

Н.Е.2.14. Фізичне і естетичне виховання 
Сутність та складові естетичної свідомості. Джерела і форми естетичного 

виховання. Мета і завдання фізичного виховання. Зміст, шляхи і методи  

фізичного виховання 

Н.Е.2.15. Форми організації виховного процесу 
Загальна характеристика форм організації виховного процесу та їх 

класифікація. Вибір форм виховання. Основна дія вчителя при організації 

виховних заходів. Індивідуально-виховна робота з учнями.  Масові, групові 

та індивідуальні форми виховної роботи. Характеристика окремих  виховних 

заходів: бесіда, класні збори, вікторина, конкурс, КВК, свята, тематичні дні, 

тижні, КТС, тощо 

Н.Е.2.16. Технологія виховання 
Поняття про технологію виховання. Комплексний підхід. Тематика 

виховних справ. Виховна справа як система 

Н.Е.2.17  Виховання учнівського колективу 
Колектив і особистість. Взаємозумовленість розвитку колективу й 

особистості. Динаміка, етапи і структура розвитку колективу. Вплив 

колективу на особистість дитини. Вчення А.С.Макаренка про колектив. 

В.О.Сухомлинський про колективне виховання. Педагогічне керівництво 

колективом.  

Н.Е.2.18. Класний керівник. Його роль і місце у формуванні особистості 

З історії питання. Роль інституту класного керівництва у сучасних умовах. 

Педагогічна діагностика в роботі класного керівника. Значення та завдання 

педагогічної діагностики в педагогічній діяльності. Зміст і форми виховної 

роботи класного  керівника. Планування роботи класного керівника. 

Завдання та зміст роботи методоб‘єднань класних керівників. 

Н.Е.2.19. Родинне та суспільне виховання 
Сім‘я як специфічна педагогічна система. Сімейне виховання в різні періоди 

розвитку суспільства. Правові основи сімейного виховання. Взаємодія 

школи і сім‘ї у вихованні дітей та молоді. Суспільне виховання 

Н.Е.2.20. Взаємодія школи, сім’ї і громадськості у вихованні 
Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім‘ї. Шляхи підвищення 

педагогічних знань батьків. Види й методи роботи з батьками учнів. 

Залучення громадськості до виховання дітей. Церква і виховання 

підростаючого покоління. Дитячі та юнацькі організації 

Н.Е.2.21. Діагностика вихованості 
Діагностика і вимірювання вихованості. Критерії вихованості. Ступені 

вихованості. Методи діагностики вихованості 

Н.Е.2.22. Позакласне та позашкільне навчання і виховання 



 

Загальне поняття про позакласну і позашкільну роботу. Завдання, зміст і 

основні напрямки позакласної роботи. Позашкільна виховна робота, її 

завдання і зміст. Позашкільні навчально-виховні заходи і основні напрямки 

їх здійснення. Взаємозв‘язок позакласної і позашкільної роботи. 

Змістовий модуль 3 

Дидактика 

Н.Е.3.1. Дидактика:Історія розвитку, сучасні підходи  

Об‘єкт і предмет дидактики. Історія розвитку дидактики. Основні 

дидактичні концепції.  Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці. 

Н.Е.3.2. Процес навчання як система 

Суть процесу навчання. Основні функції навчання та шляхи їх реалізації.  

Компоненти процесу навчання. 

Н.Е.3.3. Діяльність вчителя у навчальному процесі 

Структура діяльності вчителя у навчальному процесі. Основні етапи 

оволодіння знаннями. Мотивація навчання школярів 

Н.Е.3.4  Зміст загальної середньої освіти 
Поняття і сутність змісту загальної середньої освіти. Джерела і фактори 

формування змісту освіти. Теорії організації змісту освіти. Нормативні 

документи, що визначають зміст освіти 

Н.Е.3.5. Закономірності і принципи навчання 

Класифікація закономірностей навчання. Основні принципи навчання, їх 

вплив на характер пізнавальної діяльності учнів і діяльності вчителя та їх 

характеристика. Проблеми реалізації принципів навчання у школі. 

Співвідношення принципів і правил навчання. 

Н.Е.3.6 Методи навчання 
Визначення методів навчання. Основні функції методів навчання.  Прийом 

як складова частина методу навчання і як самостійна дидактична категорія.  

Різні підходи до класифікації методів навчання. 

Н.Е.3.7 Характеристика методів навчання 

Характеристика методів організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності.  Основні ознаки методів стимулювання і мотивації учіння, 

характеристика методів контролю і самоконтролю у навчанні ( Ю. 

Бабанський). Вибір методів навчання 

Н.Е.3.8 Засоби навчання 
Поняття засобів навчання та їх класифікація. Прості і складні засоби.  

Матеріальні засоби навчання. Засоби матеріалізації розумових дій. 

Н.Е.3.9 Види і форми навчання 

Класифікація та  характеристика видів навчання.  Історичні форми 

організації навчального процесу. Основні існуючі форми організації 

навчального процесу (урок, екскурсія, самостійна робота, факультативи). 

Виникнення і розвиток класно-урочної системи навчання. 

Н.Е.3.10. Урок – одна з основних форм організації навчально-виховного 

процесу 



 

Традиційна типологія уроків. Структура уроку залежно від мети. Вимоги до 

сучасного уроку. Основні етапи підготовки учителя до уроку. Нетрадиційні 

уроки. Співпраця учителя і учнів. Диференційоване, індивідуалізоване, 

інтегроване, модульне навчання у сучасній школі 

Н.Е.3.11. Перевірка і оцінка результатів навчання 

Суть і основні види контролю.  Освітнє, виховне і розвиваюче значення 

оцінки знань, умінь і навичок учнів.  Основні вимоги до оцінки знань, умінь 

і навичок учнів.  Критерії і норми оцінок.  

Змістовий модуль 4 

Школознавство 

Н.Е.4.1. Управління освітою: сутність, історія розвитку, сучасний стан 

Поняття про управління, педагогічний менеджмент.  Державне управління 

системою загальної середньої освіти.  Школа як педагогічна система й 

об‘єкт управління. 

 

Н.Е.4.2.  Наукові засади внутрішньошкільного управління 

Принципи управління освітою.  Керівництво навчально-виховною роботою 

школи.  

Планування роботи школи.  

Н.Е.4.3 Методична робота в школі 
Зміст і методика роботи педагогічної ради. Предметні методичні об‘єднання. 

Самоосвіта вчителів. Організація допомоги молодому вчителю. 

Н.Е.4.4.  Вивчення передового педагогічного досвіду 

Поняття передового педагогічного досвіду. Вивчення, узагальнення і 

поширення передового педагогічного досвіду. Втілення досягнень 

педагогічної науки в шкільну практику. 

Основна література до курсу: 

1. Бех І. Виховання особистості у 3 частинах.-К., 2002-2004 

2. Бордовская Н.,Реан А. Педагогіка.-Спб.:Питер,2008.-304 с. 

3. Вишневський Омелян Теоретичні основи педагогіки.- Київ, 2004. 

4. Волкова Н.П. Педагогіка.- Київ, 2002. 

5. Галузинський В.М., Євтух М.Ю. Педагогіка:теорія та історія.-Рівне, 1996. 

6. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник.- Чернігів, 2003. 

7. Історія педагогіки / за ред. М.С. Гриценка.- К., 1973. 

8. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки.- Тернопіль, 1994. 

9. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.-Київ, 2003. 

10.  Матвієнко О.В. Практикум з курсу «Теорія виховання».-К., 2001. 

11. Мацьопа Р.Л., Платаш Л.Б. Модульна технологія курсу «Педагогіка». 

Модуль 2. Методика виховної роботи.-Чернівці, 2005. 

12. Мойсеюк Неля Педагогіка.- К., 2002. 

13. Педагогика / под ред. Ю.Бабанского .- М., 1996. 

14. Педагогіка / за ред. М.Ярмаченка.- К., 1996. 



 

15. Пенішкевич Д.І. Розвиток українського шкільництва на Буковині.- 

Чернівці, 2002. 

16. Подласый И.П. Педагогика.- М., 1996. 

17. Сухорський С. Освіта закордоння.- Львів, 1995. 

18. Фіцула М.М. Педагогіка.- К., 2002. 

19. Харламов И.Ф. Педагогика.- М., 1990. 

20. Щербань П.М. Прикладна педагогіка.-Київ, 2002. 

 

4 курс 

“ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ” 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни –  всебічне вивчення історії 

української дипломатії від найдавніших часів до наших днів, що сприятиме 

запобігання хибним рішенням, прорахування найоптимальніших варіантів 

поведінки в складних міжнародних ситуаціях, які, попри хронологічні 

дистанції, мають здатність повторюватися. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: засвоїти найголовніші особливості української дипломатії; 

періодизацію української дипломатії; види та структуру дипломатичних 

установ які діяли на території України; сутність дипломатичних 

нормативно-правових актів, які були створені українським 

зовнішньополітичним відомством у різні історичні проміжки та їх вплив на 

події вітчизняної історії; вплив зовнішньополітичних чинників на діяльність 

української дипломатії впродовж Х – ХХІ ст. Навчитись користуватися 

текстологічними (тексти міжнародних договорів, уривки літописів, хронік, 

щоденникові записи та мемуари дипломатів), кіно-фоно-фото документами. 

Також науковими дослідженнями (монографії, статті, спеціальні словники, 

довідники, енциклопедії) які можуть допомогти студентам створити 

узагальнюючу уяву з предмету.  

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“Українська дипломатія ІХ – поч. ХХ ст.” 

Н.Е. 1.1. Функції дипломатії. Предмет, завдання,  історіографія та 

джерельна база курс. “Історія української дипломатії”. 

Визначення терміну та функцій дипломатії. Специфіка дипломатичної 

служби. Предмет та завдання курсу ―Історія української дипломатії‖. 

Історіографія та джерельна база курсу. 

Н.Е. 1.2. Дипломатія Київської Русі. 

Посольська служба Візантії в VІ-X ст. як предтеча давньоруської дипломатії. 

Русько-Візантійські дипломатичні взаємини ІХ-Х ст. Розширення 

міжнародних зв‘язків Русі наприкінці Х – в XI ст. та прийняття Руссю 

християнства. Русь у міжнародних дипломатичних взаєминах кінця  ХІ – 

початку ХІІІ ст. 



 

Н.Е. 1.3. Дипломатія Галицько-Волинського князівства. 

Зовнішня політика Галичини й Волині до об‘єднання двох князівств. 

Дипломатія Данила Галицького. Дипломатична діяльність галицьких і 

волинських князів по смерті Данила Романовича. 

Н.Е. 1.4. Українські землі в контексті міждержавних дипломатичних 

відносин середини ХІV – середини ХV ст. 

Воєнно-політична боротьба за українські землі наприкінці XV-в першій 

половині XVI ст. Ідеологічне оформлення московсько-литовського 

протистояння. Українська карта у дипломатичних взаєминах Литви і 

Польщі. Люблінська унія. 

Н.Е. 1.5. Дипломатія Запорозької січі й козаччини  (друга половина ХVI 

– початок ХVIІ ст.). 

Воєнно-політична боротьба за українські землі наприкінці XV-в першій 

половині XVI ст. Ідеологічне оформлення московсько-литовського 

протистояння; Українська карта у дипломатичних взаєминах Литви і 

Польщі. Люблінська унія. 

Н.Е. 1.6. Дипломатична служба держави Війська Запорозького 1648 – 

1657 рр. 

Організація та управління  дипломатичної служби Української держави. 

Культура посольської служби. Дипломатичний етикет. Кадри, посольства, 

дипломатична документація. Дипломатичні відносини держави Війська 

Запорозького 1648-1657 рр. 

Н.Е. 1.7. Українські землі в дипломатичній політиці європейських країн 

другої половини XVІІІ – початку ХХ ст. 

Українські землі в орбіті російської дипломатії (кінець ХVІІІ – кінець ХІХ 

ст.). Європейська дипломатія й Україна під час наполеонівських воєн. 

Західноукраїнські землі у фокусі європейської дипломатії в кінці XVІІІ – 

XIX ст. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Українська дипломатія поч. ХХ – поч. ХХІ ст. 

Н.Е. 2.1. Дипломатія Української Центральної Ради. 

Центральна Рада й вихід України на міжнародну арену. Українсько-

російські взаємини. Взаємини Центральної Ради з Антантою. Україна  й 

держави Четверного союзу. Брестський мир. Останній міністр Закордонних 

справ УНР Микола Любинський (3 – 28 квітня 1918 р.) 

Н.Е. 2.2. Дипломатія гетьманської держави П.Скоропадського. 

Гетьманський переворот та початок дипломатичної діяльності держави 

П.Скоропадського. Дипломатична діяльність МЗС Д.Дорошенка. Діяльність 

Міністерства закордонних справ Української Держави  на останньому її 

етапі.  Український військовий аташат у період гетьманської держави. 

Н.Е. 2.3. Дипломатія Директорії УНР. 

 Стосунки УНР з Росією й Антантою. Україна на Паризькій мирній 

конференції 1919 р. Політика великих держав.  ЗУНР на геополітичній карті 



 

Європи. Українсько-польський союз та радянсько-польська війна 

(дипломатичний аспект) 

Н.Е. 2.4. Зовнішньополітична діяльність УСРР та УРCР 1921–1939 рр. 

Перші кроки дипломатії Радянської України. Утворення Союзу РСР і втрата 

Україною її дипломатичних прерогатив. Українське питання як проблема 

європейської політики у 20-30 роки. Українське питання в дипломатії 

європейських держав напередодні Другої світової війни 

Н.Е. 2.5. “Українське питання” в дипломатичній історії Другої світової 

війни. Україна в експансіоністських планах і діях європейських держав на 

початковому етапі війни. Вихід України на міжнародну арену. Утворення 

НКЗС УРСР. Питання про Україну на Ялтинській (Кримській) конференції 

(лютий 1945). Участь УРСР створенні ООН. Дипломатичні аспекти 

боротьби ОУН-УПА 

Н.Е. 2.6. Дипломатія УРСР в другій половині 40 – 1985 рр. ХХ ст. 

Організація діяльності МЗС УРСР. Дипломатична діяльність УРСР в ООН 

та інших міжнародних організаціях. Діяльність Л.Паламарчука на посаді 

Міністра Закордонних справ УРСР. 

Н.Е. 2.7. Дипломатія УРСР в роки перебудови та виборювання 

незалежності 1985 – 1991рр. 

Діяльність Міністерства закордонних справ УРСР під керівництвом Д.З. 

Білоколоса (березень 1966р. − червень 1970 р.). Нові грані співробітництва з 

ООН в період перебування на посаді МЗС УРСР Шевеля Г.Г. (серпень 1970 

– листопад 1980 рр.). Основні напрямки зовнішньополітичної діяльності 

Міністра закордонних справ УРСР В.Н.Мартиненка (листопад 1980 р. – 

грудень 1984 рр.). Міністерство закордонних справ УРСР на завершальному 

етапі тоталітарної доби. 

Основна література до курсу 

1. Дещинський Л. Панюк А. Міжнародні відносини України історія і 

сучасність. – Львів, Видавництво Львівського університету ―Львівська 

політехніка‖. – 2001. – 420 с. 

2. Зінченко А. Історія дипломатії від давнини до нового часу: Навчальний 

посібник. – К., 2005. – 560 с. 

3. Овсій І. Зовнішня політика України (від найдавніших часів до 1944 р). 

– К., 2002. – 238 с. 

«ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формування знань студентів про 

нагромадження наукових досліджень з минулого України, в яких поступово 

розширювалося коло історичних понять і уявлень, які запроваджувалися у 

вжиток з використанням нових джерел, що були доступні історикам 

починаючи з кінця XVIII і до 80-х років XX ст. 

 У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій : знання про сутність історіографії з вітчизняної історії як 



 

дисципліни в системі підготовки фахового працівника освіти; подати 

особливості розвитку історіописання в Україні; з’ясувати основні норми, які 

були вироблені в історіографії історії України; виявити шляхи активізації 

пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення традицій вітчизняного 

історіописання; уміння підбирати на основі аналізу зміст лекційного заняття 

з курсу «Історіографія історії України»; здійснювати систему оцінювання 

знань з історіографії у процесі вивчення курсу.  

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІСТОРІОПИСАННЯ В УКРАЇНІ ДО 

1917 Р.» 

НЕ 1.1. Предмет, мета і завдання вивчення курсу «Історіографія історії 

України» 
Предмет і завдання вивчення курсу. Навчально-методична література з 

освоєння курсу. Особливості джерельної бази для вивчення курсу. 

НЕ 1.2. Розвиток історіографії в Україні у наприкінці XVIII – першій 

половині XIX ст. 
Суспільно-політичні умови розвиту вітчизняної історичної науки в 

означений період. «Історія Русів» та її місце в українській історіографії. 

Брати Я. і О. Марковичі. Історична праця з історії України Д. М. Бантиш-

Каменського. Наукова діяльність О. М. Бодянського. Наукова діяльність М. 

А. Маркевича. Наукова спадщина з українського історіописання І. І. 

Срезнєвського та А. О. Скальковського. 

НЕ 1.3. Початок написання науково-критичних досліджень з  

української історії 
Наукові праці з історії України М. О. Максимовича. Наукова діяльність М.І. 

Костомарова. Історичні праці П. О. Куліша.  

НЕ 1.4. Західноукраїнська історіографія у кінці XVIII – першій половині 

XIX ст. 
Наукова діяльність Д. І. Зубрицького. Роль «Руської трійці» у вивченні 

питань з історії України.  

НЕ 1.5. Розвиток українського історіописання у другій половині XIX ст. 
Суспільно-політичні умови розвиту вітчизняної історичної науки в 

означений період. Наукова діяльність В. Б. Антоновича. Історичні 

дослідження О. М. Лазаревського. Наукова спадщина О. Я. Єфименко. 

Наукова діяльність Д.І. Багалія. Історична спадщина Д. І. Яворницького. 

Наукові праці Д. М. Драгоманова. 

НЕ 1.6. М.С.Грушевський і особливості українознавчих історичних 

досліджень на початку ХХ ст. 
Особливості розвитку української історичної науки на початку ХХ ст. М. С. 

Грушевський – видатний український історик. Зародження української 

державницької історіографії. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 



 

«СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ДО 1991 Р.» 

НЕ 2.1. Зміни теоретико-методологічних засад в українському 

історіописанні після 1917 р. 
Суспільно-політичні умови розвиту вітчизняної історичної науки в 

означений період. Початок утвердження марксистсько-ленінської 

методології в українському історіописанні та спроби боротьби з нею.  

НЕ 2.2. Становище української історіографії у 1920-х – першій половині 

50 років 
Зміни в тематичних напрямках історіописання. Боротьба проти М. С. 

Грушевського та його однодумців. Наукова діяльність М. Слабченка. 

Історичні дослідження О. П. Оглобліна. Наукова діяльність М. Н. 

Петровського. Історичні дослідження К. Г. Гуслистого. 

НЕ 2.3. Західноукраїнська історіографія у 1920-х – 30 роках 
Суспільно-політичні умови розвиту західноукраїнської історичної науки в 

означений період. Наукова діяльність І.П. Крип‘якевича. Історична 

спадщина М.М. Кордуби.  

НЕ 2.4. Історіографія історії України у другій половині 1950-х – першій 

половині 80-х років 
Посилення традицій політичної кон‘юктури в українському радянському 

історіописанні. Наукова діяльність О. М. Апанович. Історична діяльність М. 

Ю. Брайчевського. Науковий доробок Я. Р. Дашкевича.  

НЕ 2.5. Зарубіжна українська історіографія 1930-х – 80-х років 
Особливості розвитку зарубіжної української історичної науки у ХХ ст. 

Діяльність українського історичного товариства. 

НЕ 2.6. Зміни в українському історіописанні у другій половині 1980-х 

років 
Поступові зміни в методологічній парадигмі. Початок нових 

концептуальних пошуків у вітчизняному історіописанні. 

Основна література до курсу 

1. Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії. Державна школа: 

Історія. Політологія. Право. – К. : Вид-во «Українознавство», 1996. – 258 

с. 

2. Загорний І. А. Короткий нарис української історіографії. – К.: Варта, 

2007. – 200 с. 

3. Историография истории Украинской ССР. – К.: Наук. думка, 1986. – 556 

с. 

4. Коцур В. П., Коцур А. П. Історіографія історії України: Курс лекцій. – 

Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 520 с. 

5. Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХХ 

ст.). – К.: Вид. Київ. ун-ту, 1959. – 260 с. 

6.  дипломатії України / ред. В.Смолій. – К., 2001. – 734 с. 

7. Табачник Д. Історія української дипломаті в особах. – К.: Либідь, 2004. –  

640 с. 



 

8. Табачник Д. Українська дипломатія. Нариси історії 1917-1990 р. – К.: 

Либідь, 2006. – 768 с. 

„ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО” 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з 

теоретичними засадами і практикою використання краєзнавчого матеріалу в 

навчальних, наукових цілях і у краєзнавчій роботі, у патріотичному 

вихованні. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: знання історії розвитку краєзнавства, місця і ролі різних 

пам‘яток історичного краєзнавства, археологічних, етнографічних, 

писемних, образотворчих, топонімічних, усних, архітектурних в історико-

краєзнавчій роботі; уміння застосовувати набуті знання у справі охорони, 

збереження і пропаганди пам‘яток минулого, використовувати різні форми 

краєзнавчої роботи з учнями, студентами у навчальній і поза навчальній 

роботі. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

Змістовий модуль 1 

Історія розвитку, напрямки і методи досліджень в історичному 

краєзнавстві 

НЕ 1.1. Предмет і завдання історичного краєзнавства. 

Визначення ролі і місця історичного краєзнавства в системі історичної 

регіоністики. Види краєзнавства. Краєзнавча термінологія. 

НЕ 1.2. Розвиток історичного краєзнавства в Україні з давніх часів до 

поч. ХХ ст. 

Зародження краєзнавчого руху в давнину і до XVIII ст. Краєзнавство у XVIII 

– першій половині ХІХ ст.,  другій половині ХІХ- на поч. ХХ ст.  

НЕ 1.3. Історичне краєзнавство в радянський період. 

Піднесення історичного краєзнавства у період здійснення політики 

українізації. Репресії щодо краєзнавства 30-х рр. ХХ ст. 

Історичне краєзнавство у повоєнні роки, його спрямованість, 

тенденційність. НЕ 1.4. Історичне краєзнавство в умовах незалежності 

України.  

Законодавчі акти з питань краєзнавства. Реабілітація  «розстріляного 

краєзнавства». Відродження Всеукраїнської спілки краєзнавців. Нове 

змістове наповнення  історичного краєзнавства.  

НЕ 1.5. Напрямки історико-краєзнавчих досліджень. 

Історія поселень, міграцій. Історична демографія. Історія людської 

діяльності. Регіональні особливості людських спільнот, менталітету. 

Містознавство. Історія церкви. Краєзнавчий туризм. Генеалогія. 

Дослідження свят, святкувань, ритуалів, обрядів.   



 

НЕ 1.6. Методика і методи регіональних досліджень в історичному 

краєзнавстві. 

Методи: проблемно-хронологічний, ретроспективний, порівняльно-

історичний, районування, культурно-історичний, статистичний, динамічний, 

спостереження і описування, експеримент, генетичний, мікро історія, усна 

історія та ін.  

 

Змістовий модуль 2 

Пам’ятки історичного краєзнавства. Краєзнавча робота у навчальних 

закладах. 

НЕ 2.1. Речові пам’ятки в історичному краєзнавстві.  

Археологічні та етнографічні пам‘ятки  в історичному краєзнавстві, їх 

використання і збереження.  

НЕ 2.2. Писемні пам’ятки в історичному краєзнавстві. 

Види писемних пам‘яток . Відображення історії краю в писемних джерелах. 

Використання і збереження писемних джерел.  

НЕ 2.3. Пам’ятки архітектури в історичному краєзнавстві. 

Архітектурні стилі. Архітектура Буковини, Чернівців. Збереження 

архітектурних пам‘яток. 

НЕ 2.4. Пам’ятки образотворчого мистецтва в історичному 

краєзнавстві. 

Види образотворчого мистецтва, його стилі. Відображення минулого 

України в образотворчому мистецтві. Збереження пам‘яток образотворчого 

мистецтва. 

НЕ 2.5. Усні джерела. Історична ономастика в історичному 

краєзнавстві. 

 Види усної народної творчості. Усні джерела як історія народних мас. 

Історична ономастика: топоніми, гідроніми, антропоніми, ороніми, їх аналіз 

з метою дослідження історії краю.  

НЕ 2.6. Історико-краєзнавча робота в школах, ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації. 

Використання на уроках історії краєзнавчого матеріалу. Історичне 

краєзнавство у позакласній і позашкільній роботі. Організація і діяльність 

шкільного історико-краєзнавчого музею. 

НЕ 2.7. Історико-краєзнавча робота у вищих навчальних закладах. 

Нормативні і спеціальні курси з історичного краєзнавства. Використання 

краєзнавчого матеріалу у вивченні  історичних дисциплін. Дипломні, 

магістерські, курсові, конкурсні роботи студентів на історико-краєзнавчу 

тематику. Участь у написанні і публікації праць на історико-краєзнавчу 

тематику. Історико-краєзнавча практика студентів, екскурсії, походи, 

відображення цієї тематики у пресі ВНЗ.  

 

Основна література до курсу 



 

1. Ашурков В.Н., Кацюба Д.В., Матюшин Т.Н. Историческое краеведение. 

– М., 1987. 

2. Закон України „Про охорони культурної спадщини‖ 8 січня 2000 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №39. 

3. Краєзнавство (Журнал, 1993-2002 рр.). 

4. Пам‘ятки України (Журнал, 1991-2002 рр.). 

5. Тронько П. Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття. Досвід, 

проблеми, перспективи. – К., 2000. 

6. Указ Президента України Про заходи щодо підтримки краєзнавчого 

руху в Україні‖. 23 січня 2001 р. // Краєзнавство. – 2001. – №1-4. – С.4. 

“ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ” КСВС. 

54 год. (1,5 кредит) 

 

Мета викладання дисципліни: висвітлити історію української 

еміграції від її зародження до наших днів, причини та обставини появи 

українських етнічних груп у зарубіжних країнах, соціально-економічні, 

політичні та культурні умови їхнього становлення і розвитку. 

 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: розуміти, що українська діаспора є частиною українського 

народу, яка, незважаючи а віддаленість у часі й просторі від свого коріння, 

зберегла спорідненість із своїм народом; засвоїти причини, масштаби, умови 

та напрямки виїзду емігрантів х України, економічне та політичне їх 

становище за кордоном, їх роль і місце в соціально-економічній структурі 

країн поселення, зв‘язки української діаспори з батьківщиною; навчитись 

аналізувати причини та обставини появи українських етнічних груп у 

зарубіжних країнах, соціально-економічні, політичні та культурні умови 

їхнього становлення та розвитку; усвідомити роль української діаспори у 

розвитку культури як українського народу, так і народів країн, в яких 

зарубіжні українці проживають. 

 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

“Українська еміграція в добу бездержавності (ІІ пол. ХІХ ст. − 1914 р.) і 

міжвоєнний період (1918-1939 рр.)” 

 

Н.Е. 1.1. Предмет, мета і завдання вивчення курсу “Історія української 

еміграції”. 

Предмет і завдання вивчення курсу. Зміст термінів ―міграція‖, ―еміграція‖, 

―імміграція‖, ―діаспора‖. Західна і східна українські діаспори. Навчально-

методична література з освоєння курсу. Характеристика джерельної бази 

курсу. 



 

Н.Е. 1.2. Перша хвиля української еміграції. 

Соціально-економічні і політичні причини еміграції. Джерела інформації 

про місця майбутнього поселення і напрями еміграції. Масштаби та умови 

виїзду емігрантів. Зв‘язки українців на батьківщині з еміграцією. Розселення 

українців у Південній та Північній Америці. Українці в Західній Європі і в 

країнах Сходу. 

Н.Е. 1.3. Друга хвиля української еміграції. 

Вплив Першої світової війни на еміграцію з України. Причини еміграції із 

Наддніпрянської та Західної України. Рееміграція. Масштаби та умови 

виїзду емігрантів. Особливості другої хвилі еміграції. Моральна і 

матеріальна допомога української еміграції населенню України. 

Найважливіші центри українського політичного і культурно-освітнього 

емігрантського життя в Центральній і Західній Європі. Громадсько-

політичне і культурне життя української діаспори Канади та США. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Переміщення українців у роки Другої світової війни та в повоєнний 

період. Східна українська еміграція” 

 

Н.Е. 2.1. Третя хвиля української еміграції. 

Політичний характер еміграції після Другої світової війни. Кількісний і 

якісний склад емігрантів. Напрями еміграції. Початок четвертої хвилі 

еміграції. 

Н.Е. 2.2. Східна українська еміграція. 

Причини, масштаби і напрями еміграції з України. Розміщення української 

діаспори в країнах колишнього СРСР. Національно-культурне відродження 

східноукраїнської діаспори. 

Н.Е. 2.3. Українська еміграція в художній літератур. 

Дослідження причин і характеру еміграційних процесів у Галичині на зламі 

ХІХ і ХХ ст. в художніх творах  І.Франка, В.Стефаника і Т. Бордуляка. 

Українська прогресивна література початку ХХ ст. про еміграційний рух в 

Україні. Тема боротьби за незалежну Україну в творчості майстрів 

художнього слова західної української діаспори. 

 

Основна література до курсу 

1. Зарубіжні українці: Довідник. – К., 1991. 

2. Заставний Ф.Д. Українська діаспора. – Львів, 1991. 

3. Історія української еміграції (за ред. Б.Д. Лановика). – К., 1997. 

4. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення: Навч. посібник. – 

Тернопіль, 1999. 

5. Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. Т.15. Україна 

крізь віки. В 15 т. − К., 1999. 

6. Міграційні процеси в сучасному світі. Енциклопедія. − К., 1998. 



 

„НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ І ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 

УКРАЇНЦІВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У 20-30-х рр. .ХХ ст.” 

КСВС. 

(54 год., 1,5 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формування знань студентів про 

проблеми багатогранного культурного-національного та громадського життя 

українців західноукраїнських земель на територіях, що входили до Польщі, 

Румунії, Чехословаччини у міжвоєнний період. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: знання про систему усіх складових частин національно-

культурного і громадського життя українців західноукраїнських земель у 20-

30-х рр. ХХ ст.; розуміння процесів полонізації, румунізації, чехізації 

національної освіти і культури та протидії української громадськості цим 

процесам; уміння користуватись історіографічними джерелами, 

публікаціями  наукових статей з даного курсу, проводити пошукову роботу 

серед старожилів з метою створення узагальнюючих характеристик 

культурно-національного і громадського життя в Західній Україні, Буковині, 

Закарпатті у міжвоєнний період. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

Змістовий модуль 1. Національно-освітні проблеми та участь 

української громадськості у їх розв’язанні 

НЕ.1. Національна освіта в Західній Україні після Першої світової війни  

Історіографія проблеми. Діяльність ЗУНР у освіти. Культурно-освітня місія 

галицьких Січових Стрільців на Волині. Відродження приватного 

шкільництва. 

НЕ 1.2. Українське шкільництво Західної України в  освітній політиці 

Польської держави  

Освітня політика Є.Грабського. Спроби нормалізації стосунків з українцями 

уряду Ю.Піл судського. 

НЕ 1.3. Боротьба української громадськості проти полонізації нац. 

освіти в Західній Україні.  

Боротьба за український університет. Виступи проти двомовності 

шкільництва. Діяльність УВО, УНДО, ОУН, КПЗУ в боротьбі за українську 

освіту. 

НЕ 1.4. Національна освіта на Буковині в міжвоєнний період.  

Румунізація гімназій, жіночих середніх шкіл. Захист освіти депутатами 

парламенту. 

НЕ 1.5. Боротьба проти румунізації освітніх закладів Буковини.  

Громадський рух національних товариств за національну освіту. Вакаційні 

курси. 

НЕ 1.6. Українська освіта в Закарпатті в міжвоєнний період 

- Створення якісно нових умов для розвитку культурно-освітнього життя 

закарпатців. Шкільна реформа. Зростання якісного складу інтелігенції. 



 

НЕ 1.7. Стан і розвиток науки на західноукраїнських землях в 20-30 рр. 

ХХ ст. 

- Наукова діяльність НТШ. Підпільний український університет. Таємне 

товариства „Українські наукові виклади ім. П.Могили у Львові‖. Історична 

школа М.Грушевського. Розвиток науки в Закарпатті та Буковині. 

Чернівецький університет. 

Змістовий модуль 2. Розвиток національних культурно-просвітницьких  

і молодіжних  організацій в Західній Україні, Буковині, Закарпатті у 

міжвоєнний період. 

НЕ 2.1. Товариство „Просвіта” – центр культурно-просвітницького 

життя в Західній Україні. 

- Передісторія виникнення просвітницького руху в Західній Україні. 

Товариство „Просвіта‖ – основа діяльності Міністерства освіти ЗУНР. 

Переслідування читалень „Просвіти‖ у 1936-1939 рр. 

НЕ 2.2. Розвиток товариства „Просвіта” в Закарпатті. 

- Створення товариства. Перешкоди русофілів. Заснування та діяльність 

читалень. Протистояння між „Просвітою‖ та товариством ім. О.Духновича. 

НЕ 2.3. Українські культурно-просвітницькі товариства на Буковині. 

Товариство „Руська Бесіда‖, „Воля‖, „Українська школа‖: діяльність, 

співпраця. 

НЕ 2.4. Національно-культурні товариства Закарпаття. 

Педагогічне товариство. А. Волошин. Товариство „Жіночий союз‖. 

Учительські організації українського та русофільського спрямування: 

протистояння, співпраця. 

НЕ 2.5. Український культурно-просвітницький рух в Західній Україні. 

Товариство „Рідна школа‖, „Прихильників освіти‖, 2Жінок з вищою 

освітою‖, „Союз українок‖: співпраця. Ліквідація неписьменності. 

Створення культурно-правових інституцій громадськості. 

НЕ 2.6. Український молодіжний рух в Західній Україні. 

- Діяльність молодіжних організацій національно-демократичного 

спрямування („Сокіл‖, „Січ‖, „Луг‖, „Пласт‖). Релігійні молодіжні 

товариства. Націоналістичний та комуністичний рух молоді. 

НЕ 2.7. Український молодіжний рух у Закарпатті. 

Демократичні молодіжні об‘єднання Закарпаття. Товариства 

українофільського та русофільського спрямування. Більшовизація 

молодіжного руху. 

НЕ 2.8. Український молодіжний рух на Буковині в міжвоєнний період. 

Відновлення діяльності „Пласту‖. Створення пластового куреня. 

Студентські молодіжні організації. Просвітницька діяльність „Запорожа‖. 

Відновлення діяльності „Чорномора‖, співпраця з „Жіночою громадою‖. 

Молодіжні організації комуністичного спрямування.  

Основна література до курсу 



 

1. Андрухів І.О. Західноукраїнські молодіжні товариства „Сокіл‖ „Січ‖, 

„Луг‖. – Івано-Франківськ, 1992. – 79 с. 

2. Богачевська – Хом‘як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті 

України 1884-1939. – К., 1995. – 520 с. 

3. Бояновська М.Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних 

дитячих і молодіжних об‘єднань / на матеріалах Закарпаття/. Автореф. 

Дис.канд.педагог.наук. – 13.00.05;13.00.01 / Київ. Унів-т ім.Т.Шевченка. 

– К., 1996. – 23 с. 

4. Цепенда І.Є. Українська національна освіта в Західній Україні 1919-

1939 рр. автореферат дис.канд.іст.наук. – 07.00.01. / Київ, Унів-т ім. 

Т.Шевченка. К., 1993. 

 

 

Фізичне виховання 288 год.   

 

Фізичне виховання як навчальна дисципліна у вищій школі. Наукові основи 

фізичного виховання. Загартування. Масаж і самомасаж. Гігієнічні основи 

фізичного виховання і спорту. Особиста і громадська гігієна. Лікарський 

контроль і самоконтроль у процесі фізичного виховання. Формування 

здорового способу життя. Основи фізичної підготовки та спортивного 

тренування. Професійна фізична підготовка. Екологічні основи фізичного 

виховання. Фізичне виховання як один із важливих засобів у ліквідації 

недоліків у стані здоров‘я громадянина. 

Рухові дії. Навчання і вдосконалення. Основні засоби розвитку і 

вдосконалення фізичних і психічних якостей. Сила і швидкісно-силові 

здібності. Швидкість рухів. Витривалість. Координаційні здібності. 

Гнучкість. Професійно-фізична підготовка. Методичні знання, уміння і 

навички. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

– фізичне виховання і спорт як засіб різнобічного розвитку особистості, 

підготовки до праці і громадської діяльності; 

– фізичне виховання як складова частина способу життя; 

– фізичне виховання у родині; 

– загальні відомості про будову організму людини і вплив фізичних вправ 

на функціонування окремих органів та систем; 

– рухова активність і спортивне тренування як засіб підтримання високої 

працездатності; 

– засоби оздоровлення, реабілітації, тілобудови і саморегуляції з 

урахуванням економічних, кліматичних та екологічних умов. 

Уміти: 



 

– біг на короткі дистанції з низького старту та максимальною швидкістю 

(60–100 м.), безперервний біг у рівномірному темпі до 20 хвилин, 

пересування на лижах, легкоатлетичні стрибки, подолання вертикальних і 

горизонтальних перешкод, човниковий біг; 

– метання різних за вагою і формою снарядів з місця та розбігу, на 

дальність і в ціль; 

– гімнастика і акробатичні вправи, комбінації з декількох елементів, 

акробатичні комбінації, комплекси вправ з використанням тренажерних 

пристроїв, вправи з музичним супроводженням (аеробіка, шейпінг, тощо); 

– застосування в умовах гри основних техніко-тактичних дій однієї із 

спортивних ігор; 

– використання різних видів фізичних вправ з метою самовдосконалення, 

організації дозвілля, формування здорового способу життя; виправлення 

вад фізичного розвитку; самоконтроль і саморегуляція фізичного і 

психічного стану; 

– по закінченні вищого навчального закладу накопичити приріст показників 

розвитку основних фізичних якостей або виконувати результати в 

розвитку не нижче середнього рівня. 

 

Основи інформатики 

(90 год. 2 кредити) 

Основне завдання курсу – оволодіння студентами навичками роботи з 

персональним комп‘ютером, знаннями щодо принципів будови 

обчислювальної техніки та її структури. Знайомство з основними 

прикладними програмами (як правило тих, які входять до складу Microsoft 

Office) для подальшого застосування можливостей цих найпоширеніших в 

нашому регіоні програм у професійній діяльності майбутнього спеціаліста. 

Для набору, форматування, оформлення та друкування текстових 

документів різного об‘єму вивчається текстовий редактор Word. Для 

обробки великих масивів табличних даних, їх обрахунків та побудови 

візуальних відображень цих даних у вигляді різного роду діаграм та графіків 

вивчається табличний процесор Excel. Для використання накопиченої 

людством інформації з всесвітньої мережі Internet вивчається Internet 

Explorer. 

У результаті вивчення навчальної студенти повинні набути таких 

компетенцій:  

Знати: 

– нові інформаційні технології; 

– електронні обчислювальні машини (ЕОМ) та їх програмне забезпечення; 

– різні текстові редактори; 

– пакети ділової графіки; 

– програми для політологічних досліджень; 



 

– навчальні програми для ділових ігор. 

Уміти: 

– скласти алгоритм рішення задачі; 

– скласти та відладнати програми на одній з мов програмування, 

– користуватися проблемно-орієнтованим прикладним програмним 

забезпеченням, на базі якого можуть вирішуватись відповідні завдання 

(редактори текстів, пакети ділової графіки); 

– користуватися програмами для політологічних досліджень та обробляти 

політологічну інформацію на комп‘ютерах; 

– користуватися пакетами психологічного тестування. 

Основи охорони праці  

54 год. 1,5 кредит  

Мета: ознайомити студентів з основами фізіології праці та станом 

безпеки праці в галузі. 

Об’єкт: безпека праці. 

Предмет: засоби колективного та індивідуального захисту 

працівників. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

набути таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 

- вимоги безпеки; 

- вплив шкідливих речовин на здоров‘я працюючих; 

- профілактичні заходи; 

- положення про розслідування; 

- причини нещасних випадків; 

- вплив умов праці на продуктивність праці. 

УМІТИ: 

- створювати нормальні санітарно-гігієнічних умов праці; 

- порівнювати  оцінку технологічних процесів за фактором 

безпечності; 

- прогнозувати безпечні умов праці; 

- класифікувати умови праці за шкідливими факторами та оцінка їх 

відповідності санітарно-гігієнічним вимогам. 

 

Соціологія 

54 год. 1,5 кредита 

Мета курсу: формування системи знань про соціальну систему 

суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури 

суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів. 

Для її досягнення необхідно: опанувати сутність, історію, теорію і 

методологію соціологічної науки, вивчити організацію соціологічних 

досліджень, набути навички соціальної діяльності та поведінки. 



 

У результаті вивчення навчальної дисципліни  студенти повинні 

набути таких компетенцій: 

Знати: 

– основи загальної соціології, її предмет, структуру, головні поняття, закони 

та функції; 

– історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки; 

– загальний зміст соціальних соціологічних теорій; 

– питання методологій, методики та технології конкретно-соціологічних 

досліджень; 

– шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень та соціальних 

технологій у практичній діяльності. 

Уміти: 

– аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічннх явищ і 

процесів в трудовому колективі, сім‘ї; 

– використовувати на практиці результати емпіричних соціологічних 

досліджень; 

– здійснювати соціальне управління і, зокрема, соціоінженерну діяльність; 

діагностувати стан соціально-психологічного клімату в колективі, 

причини наявних конфліктів, міру використання соціальних резервів 

виробництва; 

– використовувати соціальні технології з профорієнтації та профадаптації, 

роботі з кадрами, укріпленню трудової дисципліни, поліпшенню 

соціально-психологічного клімату в колективі, розв‘язанню міжособистих 

і трудових конфліктів, використанню резервів виробництва. 

 

Методика викладання історії в школі  

108 год. 3 кредити  

Мета: формування системи знань та вмінь, необхідних для 

викладання соціально-політичних дисциплін. 

Об’єкт: методика викладання. 

Предмет: методи та форми організації навчально-виховного процесу з 

соціально-політичних дисциплін. 

Даний курс спрямований на вивчення основних методів і методики 

викладання політології, історії, культурології, основ правознавства і 

філософських дисциплін тощо. Розкриваються закономірності та принципи 

вивчення соціально-політичних дисциплін, основні форми організації 

навчання. Аналізуються типи і структура уроків, основні вимоги до 

перевірки й оцінки знань, вмінь та навичок учнів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

набути таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 
– основні закономірності методики викладання; 



 

– чинні шкільні програми, методичну літературу із соціально-

політичних дисциплін; 

– процес і засоби формування політичних знань; 

– методи й методичні прийоми навчання та виховання учнів у процесі 

вивчення; 

– форми організації навчально-виховного процесу з основ політології; 

– особливості проведення нестандартних та інтегрованих уроків;  

– систему перевірки й оцінки знань, вмінь та навичок учнів. 

УМІТИ: 
– застосовувати різні методи та прийоми навчально-виховної 

діяльності на уроках; 

– готувати і проводити уроки різних типів, складати план-конспект 

уроку; 

– застосовувати різні види наочності впродовж проведення уроків; 

– здійснювати перевірку та оцінювати знання та вміння учнів; 

– кваліфіковано проводити педагогічну та виховну роботу в 

навчальних закладах; 

– працювати з науково-методичною літературою. 

 

Правознавство 

72 год. 2 кредити 

Мета даного курсу – формування системи знань із правознавства та 

його провідних галузей, правового регулювання економіки, юридичного 

забезпечення підприємницької та господарської діяльності. Завдання: 

вивчення проблем становлення правової системи України, правового 

забезпечення створення громадянського суспільства, економічної 

різноманітності, демократичної, соціальної правової держави, ознайомлення 

з порядком вирішення господарських спорів, розгляду цивільних, 

адміністративних та кримінальних справ; ознайомлення з механізмом 

захисту прав і свобод людини і громадянина, формування вмінь та навичок 

користування нормативно-правовими актами; формування правової 

свідомості та правової культури.  

Об’єкт: методологічні знання про правову дійсність, виникнення, 

розвиток, функціонування, сутність правових явищ. 

Предмет: правові відносини в суспільстві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

набути таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 
- основи суспільного та державного (конституційного) ладу України; 

- засоби реалізації народовладдя, правового статусу особи, 

державного і територіального устрою держави, організації влади, системи, 

принципи організації та діяльності органів державної влади і управління в 

Україні. 



 

УМІТИ:  

- користуватися правовими знаннями, необхідними для виконання 

відповідальних ролей в суспільстві по закінченню учбового закладу; 

- правильного сприймати подальшу соціальну інформацію для 

юридичної оцінки своїх і чужих дій, блокування стихійного формування 

викривленої правосвідомості і формування навичок правомірної поведінки, 

глибокої особистої переконаності у необхідності побудови правової 

держави; 

- аналізувати суспільно-політичні події у широкому міжнародному 

контексті, тісно пов'язувати права людини і права народів, активно 

відстоювати ідеали миру і миролюбства, боротися з проявами расизму і 

шовінізму;  

- захищати у встановленому законом порядку свої особисті і 

громадські інтереси та права, а також інтереси і права інших громадян. 

 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

108 год. 3 кредити. 

Основне завдання даного курсу – підвищення загального мовного рівня 

студентів, знайомство з особливостями офіційно-ділового стилю мовлення 

як в усній, так і в писемній формах, його практичне застосування у широкій 

сфері різних фахівців, зокрема у політичній. Заява-зобов‘язання, доручення, 

відомість, довідка, наказ, договір, протокол, витяг з протоколу, 

характеристика, постанова, акт, розпорядження, таблиця, лист, оголошення, 

список, накладна, запрошення, розписка. Мова політичного рекламування, 

політичного маркетингу та менеджменту.  

У результаті вивчення навчальної студенти повинні набути таких 

компетенцій: 

Знати: 

знати основні правила оформлення найважливіших документів. 

Уміти: 

чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: усним і 

писемним, знати їх особливості; 

вміти добирати відповідні терміни з фаху для оформлення документації; 

крім грамотного оформлення ділових паперів, необхідно вміти логічно і 

післідовно подавати стислу інформацію з того чи іншого питання; 

правильно вживати пасивні конструкції, що характерні для ділового стилю, 

вміти поєднувати числівники з іменниками, знати правила відмінювання і 

написання прізвищ, що складає певні труднощі в сучасному діловодстві; 

дотримуватись норм сучасної літературної мови, не допускати калькування, 

змішування мов; 



 

вміти логічно формувати думки, дотримуватись послідовності і точності 

викладу. 

 

Філософія 

108 год. 3 кредити 

Філософія, її проблематика і функції. Загальна історія зарубіжних та 

вітчизняних філософських вчень. Основні форми і діалектика буття. 

Життєтворчість людського буття. Проблема свідомості в філософії. Шляхи і 

способи пізнавального освоєння світу. Методологія і методи наукового 

пізнання. Соціальна філософія. Закони розвитку і функціонування 

соціальних систем. Філософське поняття культури. Майбутнє людства і 

спрямованість людської історії. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

– історичні типи філософії, основні парадигми філософствування; 

– основні галузі філософського знання (онтологія, гносеологія, логіка, 

філософська антропологія, етика, естетика, соціальна філософія тощо); 

– основні форми буття і сутність діалектики; 

– походження свідомості, форми і структура свідомості; 

– шляхи пізнання світу, функціонування знання в сучасному 

інформаційному суспільстві, особливості взаємозв‘язку науки, техніки з 

сучасними соціальними і етичними проблемами; 

– форми суспільної свідомості, їх взаємозв‘язок; 

– умови формування особистості, її свободи, відповідальності за 

збереження життя, природи, культури; 

Уміти: 

– обгрунтувати свою світоглядну та громадську позицію; 

– застосовувати одержані знання при вирішенні професійних задач, при 

розробці соціальних і екологічних проектів, організації міжлюдських 

відносин; 

– науково аналізувати соціальнозначущі проблеми і процеси, факти і явища 

суспільного життя; 

– розуміти і об‘єктивно оцінювати досягнення культури, пояснювати 

феномен культури і цивілізації; 

– володіти методологією і методами пізнання, творчої діяльності; 

– здатність до діалогу як засобу вирішення соціальних і етичних проблем 

досягнення консенсусу. 

 

 



 

Основи екології 54 год. 1,5 кредита 

Закономірності взаємодії природи і суспільства. Структура екології, її 

зв‘язок з іншими науками. Проблеми гармонії людини і природи. Екологічні 

аспекти глобальних проблем сучасності. Екологічна тематика в сучасних 

теоріях суспільного розвитку.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

основні категорії соціальної екології, її об‘єкт, предмет, основні методи та 

закони; 

загальні принципи функціонування екосистем, взаємозв‘язок і взаємодія  

суспільства та природи; 

політичні, соціальні, філософські, правові, міжнародні, природно-наукові 

проблеми екології; екологічні мотиви у вітчизняній культурній спадщині; 

методи керування і політичні засоби регулювання  природокористування.    

Уміти: 

політичними рішеннями грамотно відстоювати гармонійний розвиток 

природно-географічного і соціокультурного середовищ, взаємозв‘язок 

природного і суспільного у життєдіяльності людини; 

з позицій громадянина України боротися проти деградації екосистеми, за 

екологічні цінності, які пов‘язані з біологічними, логічними, 

економічними, соціально-побутовими, етичними та естетичними 

потребами людини; 

піддавати первинній експертизі службові документи та реальну практику 

природокористування; 

виховувати в оточуючих бережне ставлення до природи, за місцем роботи та 

проживання. 

 

Безпека життєдіяльності 54 год. 1,5 кредита  

Безпека життєдіяльності – це галузь науково-практичної діяльності, 

спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, 

їх властивостей, наслідків впливу на організм людини, основ захисту 

здоров‘я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також 

на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і 

підтримки здорових та безпечних умов життя та діяльності людини. 

Метою вивчення курсу є забезпечення студентів відповідними сучасним 

вимогам знаннями про загальні закономірності виникнення і розвитку 

небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру. 

Об‘єктом вивчення курсу є проблема безпеки людини в системі „людина – 

життєве середовище‖. 

Методологія вивчення курсу грунтується на взаємозв‘язку теоретичних 

знань і практичних навиків, які отримують студенти в процесі вивчення 



 

предмету, а також при контролі якості засвоєння матеріалу при усному 

опитуванні, виконанні контрольних робіт, захисті звітів по практичних 

роботах і здачі заліку. 

Науковою основою курсу є теоретичні розробки відомих світових та 

вітчизняних вчених з проблем безпеки життєдіяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

набути таких компетенцій:  

Знати: 

– правові та організаційні основи охорони праці; 

– галузеві нормативні акти, положення, стандарти, правила, норми та 

інструкції; 

– потенційну небезпеку та наслідки взаємодії людини з небезпечними 

факторами; 

– методи і форми навчання і пропаганди знань з безпеки життєдіяльності. 

Уміти: 

– організовувати роботу по управлінню безпекою життєдіяльності; 

– контролювати та аналізувати стан умов праці; 

– приймати обгрунтовані управлінські рішення по їх покращенню; 

– розслідувати нещасні випадки, надавати першу (домедичну) допомогу; 

– здійснювати евакуацію підлеглих в умовах надзвичайної ситуації; 

– прогнозувати та планувати заходи по поліпшенню умов безпеки 

життєдіяльності. 

 

Психологія 108 год. 3 кредита.  

Предмет та завдання курсу, природа психічних явищ, закономірності їх 

перебігу у формі пізнавальних, емоційних та вольових психологічних 

процесів, психічних станів та властивостей особистості, методи їх 

дослідження. Особистість, її психологічна структура, зокрема, 

спрямованість, ціннісні орієнтації, самооцінка, рівень домагань, потреби, 

мотиви тощо. 

Вікова психологія. Розвиток психіки в онтогенезі, вікова періодизація 

психічного розвитку. Педагогічна психопатія. Теорія навчання та виховання 

в різних психологічних школах. Закономірності навчальної діяльності та 

розвитку особистості в процесі навчання. Методика викладання психології в 

середній школі та професійно-технічному училищі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

Знати: 

– основи загальної психології; 

– види діяльності і спілкування; 

– зміст пізнавальних процесів (увага, відчуття, сприймання, пам‘ять, 

мислення, уявлення); 



 

– емоційно-вольові сфери (почуття, воля); 

– індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, 

характер, здібності); особливості вікової та педагогічної психологій. 

Уміти: 

– застосовувати психологічні знання для організації діяльності і 

спілкування особистості;  

– застосовувати засоби і прийоми психологічного впливу на 

особистість; 

– розробляти технології управління дитячим колективом; 

– володіти високою психологічною культурою в виробничій діяльності 

та побуті. 
 

Економічна теорія 108 год. 3 кредита.  

Економічна теорія як наука. Загальні економічні теорії. Товарне 

виробництво і ринок. Підприємництво і ринок. Підприємництво в ринковій 

економіці. Світове господарство, місце в ньому України., 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

Знати: 

– сутність економічних явищ та процесів; 

– економічний зміст відносин власності, розподілу, обмиту та споживання 

матеріальних і духовних благ в суспільстві, суперечностей 

господарського розвитку, економічних потреб та інтересів; 

– механізм дії і використання економічних законів на макро і мікрорівнях; 

– зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки; 

– механізм становлення різних форм господарювання, маркетингу і 

менеджменту і розвитку комерційних структур, особливостей розподілу, 

отримуваних ними доходів, системи оподаткування. 

Уміти: 

– дати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку товарно-

грошових відносин в умовах сучасної ринкової трансформації економіки 

України; 

– орієнтуватися у глобальних проблемах економічного розвитку 

світогосподарських зв‘язків, інтеграції України в систему міжнародного 

поділу праці; 

– проводити ґрунтовний аналіз соціальної спрямованості господарської 

діяльності та економічного середовища населення в окремих країнах; 

– приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих 

знань при виконанні своїх професійних обов‘язків. 
 

 



 

Навчальний план 

На основі програм підготовки складений навчальний план (додається). 

Підготовка бакалаврів ведеться на протязі 4-х років (8 семестрів). Тривалість 

кожного семестру складає 18 тижнів: 

Підсумковий контроль – державний іспит.  

Освітньо-професійна програма затверджена на засіданні методичної 

комісії історичного факультету Чернівецького національного університету 

(протокол № 4  від 22.11.2011 р.). 

Голова комісії, 

к.і.н., доц.                                                                 В.Л.Карпо 

 

Освітньо-професійна програма затверджена на засіданні Ради 

факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету (протокол № 5  від 27.12.2011 р.) 

Голова Ради, 

декан факультету, 

д.і.н., проф.            О.В.Добржанський 
 


