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Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою. 

 

1. Коротка характеристика освітньо-професійної програми 

На рівні спеціаліста 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 спеціалістів. 

 2.1 Загальні відомості 

Галузь знань – 0203 гуманітарні науки  

Напрям підготовки - 0303 “Історія‖. 

Спеціальність 7.02030201 – ―Історія‖ 

Нормативний термін навчання – 1 рік і складається з 2 семестрів  

загальною тривалістю 36 тижнів та завершується захистом дипломної 

роботи та державним іспитом. 

Кваліфікаційний рівень – спеціаліст. 

Кваліфікація – історик, викладач. 

Компетенція 

 Спеціаліст 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. Спеціаліст може займати посади педагогічних 

працівників, відповідальні посади державних і громадських організацій та 



 

установ, наукових співробітників науково-дослідних установ, працювати на 

посадах референта, консультанта.  

 Призначення 

Підготовка спеціаліста є базою для здобуття освітнього рівня магістра, 

а також спрямована на адаптацію спеціаліста до конкретної професійної 

діяльності. 

Обсяг підготовки. 

Учбове навантаження складається з окремих блоків, які знаходяться у 

такому співвідношенні: 

Співвідношення окремих блоків 

№ 

п/п 

Назва блоку % до 

загальної 

кількості 

годин 

% 

обов’язкових 

дисциплін у 

блоці 

% 

вибіркових 

дисциплін 

у блоці 

1. Професійно-орієнтовані 

дисципліни 

75 100 0 

3. Дисципліни спеціалізації 25 0 100 

 

 

Спеціаліст 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. 

 

 

Цикл природничо-наукової підготовки  

Нормативні навчальні дисципліни  

 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Кількість  

годин 

Кількість  

кредитів  

1. Цивільний захист 36 1 

2. Охорона праці в галузі  36 1 

3. Інтелектуальна власність  36 1 

 

Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни   

№ 

п/п 

Назва дисципліни Кількість 

годин 

Кількість 

кредитів 

1. Етнодемографічні процеси в Україні 

ХVІІ-ХХ ст. 

72 2 

2. Українізація 1920-1930 рр. в Україні 90 2,5 

3. Історія Візантійської імперії 90 2,5 

4. Етнічна  історія давньої України 54 1,5 

5. Генеалогія 81 1,5 

6. Історія країн Північної Європи ХVІІІ – 

ХХ ст. 

54 1,5 

 Вибіркові навчальні дисципліни    

7 Духовна культура давніх слов’ян  54 1,5 

8 Провідні тенденції сучасної 

української історіографії  

108 3 

9. Дисципліни спеціалізації  360 10 

                                        Дисципліни  спеціалізації 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Кількість 

годин 

Кількість 

кредитів 

1. КСВС 360 10 

 



 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

36 год. (1 кредит) 

Мета навчальної дисципліни: це теоретична й практична підготовка 

студентів з питань організації захисту працюючих у народному 

господарстві; вивчення шляхів і способів підвищення організації і 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, 

катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов’язаних з 

дією зброї масового ураження.  

Компетенції, яких має набути студент у процесі вивчення 

дисципліни. 

Згідно з вимогами програми студенти повинні: 

ЗНАТИ: 

- характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних 

умовах мирного та воєнного часу;  

- способи  і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, 

катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження; 

-  порядок дій сил ЦО і населення  в умовах надзвичайних обставин; 

-  призначення і порядок роботи з приладами радіаційної і хімічної 

розвідки, дозиметричного контролю; 

-  методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної 

(бактеріологічної), біологічної обстановки, яка може виникнути внаслідок 

стихійного лиха та аварії; 

- основи стійкості роботи об’єктів народного господарства в 

надзвичайних умовах; 

- основи організації проведення рятувальних і інших невідкладних 

робіт. 

ВМІТИ: 

- практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, 

катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї масового 

ураження; 

- відповідно до майбутньої спеціальності оцінювати стійкість елементів 

об’єктів народного господарства в надзвичайних ситуаціях і визначити 

необхідні заходи щодо її підвищення; 

- оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку й обстановку, 

яка може виникнути в результаті стихійного лиха та аварії; 

- керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших 

невідкладних робіт на об’єктах н/г відповідно до майбутньої спеціальності. 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

36 год. (1 кредит) 

Мета навчальної дисципліни: надати студентам систематизованих 

теоретичних знань, практичних навичок й вмінь, які необхідні для розробки 

заходів спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, а також 



 

ознайомити студентів з законодавчою та нормативною базою з питань ОП, а 

також з основами виробничої безпеки. 

Компетенції, яких має набути студент у процесі вивчення 

дисципліни. Згідно з вимогами програми студенти повинні: 

ЗНАТИ: 

1. Зміст основних нормативно-правових документів з питань ОП. 

2. Основні характеристики параметрів виробничого середовища та їх 

вплив на людину. 

3. Зміст та обсяг надання першої медичної допомоги потерпілим: 

- завдання і загальні принципи надання першої медичної допомоги при 

нещасних випадках і гострих станах; 

- принципи і методи реанімації; показання для її проведення та критерії 

ефективності; 

- види ран і кровотеч, опіків, обморожень і втоплень, причини їх 

виникнення, ознаки, принципи припинення кровотеч різними способами, 

можливі ускладнення; 

ВМІТИ: 

1. Оцінювати умови праці з організаційно - економічних питань. 

2. Застосовувати навички аналізу стану ОП на підприємстві. 

3. Оцінювати параметри мікроклімату виробничих приміщень. 

4. Проводити штучну вентиляцію легень, закритий масаж серця. 

5. Надавати першу медичну допомогу при непритомності, колапсі, 

розвитку шоку, опіках, обмороженнях, електротравмах, при втопленні, 

отруєннях, укусах тварин та комах, перегріванні та переохолодженні 

організму. 

 

Інтелектуальна власність (36 год. 1 кредит) 

У всьому світі дедалі більшого значення 

набуває інтелектуальна власність, тому що питома вага прав на 

інтелектуальні продукти у внутрішньому і зовнішньому товарному обігу не 

припиняє збільшуватись. Практично будь-який товар і будь-яка послуга, так 

чи інакше, як одну зі своїх складових мають інтелектуальну власність. Тому, 

сучасні інженер і вчений повинні володіти не тільки глибокими знаннями у 

сфері науки і техніки, але також основами правової охорони інтелектуальної 

власності, не віддаючи своє науково-технічне досягнення іншим через 

незнання методів його оформлення, охорони і захисту. 

Предмет дисципліни – правове регулювання відносин, що 

складаються у зв’язку зі створення, охороною, використанням результатів 

творчої діяльності. 

 1.2. Завдання вивчення дисципліни 

Завдання вивчення дисципліни полягає у забезпеченні навиків 

практичної роботи з нормативно-правовими актами, патентною 

документацією, в оформленні „ноу-хау‖ і матеріалів заявки на об’єкт 



 

промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак 

для товарів і послуг, топографію інтегральної мікросхеми тощо), а також 

складання ліцензії та інших договорів на створення, використання і 

комерційну реалізацію об’єктів інтелектуальної власності. 

1.3. Компетенції, якими має володіти студент 

у процесі вивчення дисципліни 
В результаті навчання студенти повинні: 

ЗНАТИ систему інтелектуальної і промислової власності у 

винахідницькій і патентно-ліцензійній діяльності, методологічних основ 

створення об’єктів промислової власності та інженерної психології, захисту 

патентних прав, міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної 

власності, авторського права і суміжних прав, а також системи патентної 

інформації. 

ВМІТИ використати на практиці нормативно-правові акти при 

забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень і творчої 

продукції, провести патентно-інформаційні дослідження в певній галузі 

техніки, знайти аналоги і оформити заявку на об’єкт промислової власності, 

використати патентну інформацію і документацію при проведенні науково-

дослідних, дослідно-конструкторських та інших науково-технічних робіт з 

метою створення конкурентоспроможної продукції. 

 

Етнодемографічні процеси в Україні 

в другій половині ХVІІ – ХХ ст. 

72 год. (2 кредити) 

Мета курсу: розкрити основні напрямки заселення українських земель 

до середини ХVІІ ст., формування соціальної, національної та релігійної 

структури населення; домагатися усвідомленого застосування набутих знань, 

навиків аналітичного мислення для формування цілісного уявлення про 

історичні процеси; розвивати у студентів навички методики дослідження 

історичних джерел та літератури для того, щоб орієнтуватися у 

особливостях формування демографічної структури населення України 

співвідносно до історичної епохи; застосовувати дані статистичних джерел 

для обчислення густоти, міграційних процесів на українських землях; 

аналізувати, зіставляти та характеризувати особливості розвитку етнічних 

спільнот та меншин на території України; знати суть та тенденції 

етнодемографічних процесів на українських землях з середини ХVІІ ст. до 

сучасності.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: знати про міграційні процеси у другій половині ХVІІ – 

першій половині ХVІІІ ст., колонізаційну політику російського та 

австрійського урядів щодо українських земель у кінці ХVІІІ ст. та її вплив на 

зміну національного, соціального та релігійного складу населення України, 

демографічні та етносоціальні процеси на українських землях після 



 

революційних змін 1848 р. та селянської реформи 1861 р.; зміни у 

демографічній структурі українського населення внаслідок світових війн, 

репресивної політики радянської влади. Звертається увага на наслідки 

політики формування нової спільноти ―радянського народу‖. Дається 

характеристика сучасного демографічного, національного та релігійного 

складу населення України. 

На основі отримання теоретичних знань, неупередженого, об’єктивного  

викладу багатого фактичного матеріалу, в тому числі досі замовчуваного, по 

кожній темі послідовно отримують національно-патріотичне виховання 

студентів, прищеплювати любов і гордість за свій народ. 

 

Українізація 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки 

90 год. (2,5 кредити) 

 

 Мета викладання дисципліни  Запрограмована ХІІ з’їздом РКП(б) 

політика коренізаціі була однією з найяскравіших сторінок в історії 

українського суспільства 1920-30-х років. Вона була спрямована на 

забезпечення в державних, партійних та громадських установах достатньої 

кількості ідейно відданих представників корінного населення та 

використання йогом рідної мови в цих закладах. Важливою складовою 

частиною коренізаціі було сприяння владних структур в організації шкіл, 

вузів, культурних закладів мовами корінних національностей, а також 

видання відповідними мовами періодики та книг.  Враховуючи підвищений 

інтерес до історії українського суспільства загалом, та, зокрема, до витоків і 

уроків політики коренізації й тісно пов’язаного з нею культурного розвитку 

радянської України 1920-30-х рр. метою курсу є засвоєння студентами знань 

з періоду історії українського народу, що у масштабах багатонаціональної 

країни вкладається в формулу ―політика коренізації‖, за якими в Україна 

закріпилася назва ―українізація‖.  

Для досягнення поставленої мети вивчається та аналізується багата 

історіографічна та джерельна база, яка сприяє розумінню і аналізу подій 

періоду 20-30-х рр. ХХ ст. в Україні. Висвітлюючи суспільне життя 

українського народу, зазначається, що періоду ―українізація‖  були 

притаманні окремі ознаки демократії, які із посиленням тоталітарного 

сталінського режиму були згорнуті. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 

дисципліни: 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти, що 

українізаційний курс більшовицької влади був вимушеним тимчасовим 

тактичним кроком, продиктованим насамперед прагненням зміцнити свої 

позиції в Україні, в якому опинилася не стільки кадрова, скільки мовна й 

інформаційна політика, пристосування державного апарату до потреб і мови 

народу. Природно, зрозумівши, що українізація вийшла за рамки, відведені 



 

їй владою, більшовицький режим на початку 1930-х рр. почав її згортання.  

У процесі вивчення дисципліни студенти мають засвоїти найголовніші 

аспекти українізаційної політики радянської влади, як причини та мету її 

проведення, шляхи та засоби, форми і методи. Здобутки, уроки та значення. 

Важливим моментом в засвоєнні курсу повинін стати знання 

співвідношення термінів ―українізація‖, ―коренізація‖, ―націоналізм‖, 

згуртування українців СРСР на засадах політики українізації, роль 

суспільно-культурних дискусій та їх вплив на суспільно-політичне життя й 

етнонаціональний розвиток України.  

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись 

самостійно встановлювати причинно-наслідкові зв’язки при аналізі 

історичних подій, фактів, виробляти уміння використовувати історичний 

досвід для вирішення сучасних завдань мовної та культурно-освітньої 

політики держави.  

Матеріали курсу сприяють формуванню ширшої наукової ерудиції 

студентів. Розвитку творчої особистості шляхом засвоєння історичних, 

духовних і культурних надбань українського народу. Навчальний курс має 

важливе світоглядне значення, дає змогу студентам глибше усвідомити 

значення внеску українського народу у загальну культурну скарбницю 

світової цивілізації.  

Студенти в процесі вивчення предмету зможуть зреалізувати свої 

знання про порівнянні національної політики влади в Україні впродовж ХХ 

ст. та в теперішній час.   

 

Історія Візантійської імперії  

(90 год. 2,5 кредита 

Мета курсу: дати студентам-історикам цілісну картину виникнення 

розвитку, занепаду і загибелі Візантійської імперії та візантійської 

цивілізації, котра проіснувала понад тисячу років на євразійському 

континенті й мала величезний вплив на хід світової історії, розвиток 

культури та людської цивілізації. 

Для її досягнення вивчаються відповідні тематичні джерела, хроніки і 

аннали різних періодів та епох, пов’язані з візантійською історією; 

розглядається визначна роль, вплив, взаємозв’язки та міжнародна політика 

Візантійської імперії протягом усієї доби середньовіччя з одного боку – в 

контексті її внутрішньої соціально-економічної історії, з іншого – на тлі 

тогочасних зовнішньополітичних реалій. 

На основі отриманих теоретичних знань з історії Візантійської імперії 

та візантійської цивілізації виробити у студентів уміння висвітлити  перебіг 

подій загальної візантійської історії та дати об’єктивну характеристику 

досягнень візантійців у галузі науки, культури, мистецтва, дипломатії і 

військової справи. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 



 

1. История Византии /Под ред. С.Д. Сказкина – М., 1967. – Т. 1-3. 

2. Курбатов Л.Н. История Византийской империи. – М. 1984. 

3. Острогорський Г.А. Історія Візантійської імперії. – Львів, 2002.  

 

Етнічна історія Давньої України 

(54 год. 1,5 кредити) 

Метою дисципліни є вивчення проблем етнічної історії України від 

найдавніших часів до епохи Київської Русі включно.  

Ґрунтуючись на величезній джерельній базі, археологічній, 

антропологічній, етнографічній і писемній, завданнями дисципліни є 

максимально об’єктивне відтворення складних й багатолінійних процесів 

етнічного розвитку в межах України, а також висвітлення взаємозв’язків, що 

мали місце протягом століть і тисячоліть в міжетнічних контактах різних 

племен та народів, котрі в стародавні і середньовічні часи проживали на 

землях сучасної України. 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – К., 1999. 

2. Бунятян К.П. Давнє населення України. – К., 1999. 

3. Давня історія України. – К., 1997. - Т. 1; Т. 3. – К., 2001. 

4. Етнічна історія Давньої України. – К., 2000. 

5. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в І тыс. н.э. — К., 

1985. 

Генеалогія 

(81 год. 1,5 кредити) 

Мета курсу: 

Дати  знання студентам знання методику про проведення генеалогічних 

досліджень для вивчення і складання родоводів.  

Для її досягнення вивчається процес генеалогічного дослідження, 

розкриваються особливості процесу виявлення родинних зв’язків та 

встановлення даних про діяльність і соціальний статус особи. 

На основі отриманих теоретичних знань виробити в студентів розуміння 

процесу проведення генеалогічного дослідження та вміння застосовувати 

елементи генеалогічного дослідження в процесі викладання історії: 

характеризувати вплив соціальних чинників на процеси формування 

династій та зайняття ними відповідних соціальних ніш у суспільстві; вміти 

застосовувати знання з спеціальних історичних дисциплін для поглиблених 

генеалогічних досліджень; складати родовід на підставі проведених 

генеалогічних досліджень. . 

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Войтович Л. В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедеміновичів. - 

К., 1992. 

2. Кривошея В.В. Нариси генеалогії українського козацтва. – К., 2002. 

3. Ферро Н. Николай ІІ. – М., 1991. 



 

4. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990. 

5. История и генеалогія. – М., 1977.  

 

Історія країн північної Європи 18-20 ст. 

54 год. 1,5 кредита.  

Регіон Північної Європи є особливим за складом країн та за 

історичними подіями, які тут відбувалися. Події XVIII ст. значно змінили 

ситуацію у даному регіоні і заклали низку подій, які трансформували 

становище провідної країни регіону – Швеції. Разом з тим події, які мали 

загальноєвропейське значення впливали на окремі з країн. Змінювалися у 

даний період кордони держав регіону, а деякі з них переходили у нове 

володарювання. Вивчення курсу розпочинається з ознайомлення з 

географічними особливостями регіону та історії регіону до початку XVIII ст. 

Для вивчення особливостей регіону пропонується висвітлення проблем 

економічного розвитку країн та розкриття особливостей соціальної політики 

урядів скандинавських країн та Фінляндії, а також тих країн, до складу яких 

входили території, що вивчаються. Основна увага надається вивченню 

політичної історії північноєвропейських країн, як особливого виду історії. 

Самостійна робота студентів передбачає вивчення особливостей культури 

даного регіону. Загалом курс дозволяє глибше зрозуміти  історію регіону у 

контексті всесвітньої історії.  

Мета викладання дисципліни полягає в поглибленому вивченні історії 

країн Північної Європи, як складової частини історії країн Європи. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

оволодіти базовим фактичним матеріалом; розуміти сутність економічного 

життя країн Північної Європи у новий час та в період новітньої історії; вміти 

встановлювати політичні процеси, що вплинули та впливають на політичне 

життя країн Скандинавії та Фінляндії; орієнтуватися в причинах вибору 

керівництвом країн Північної Європи зовнішньополітичного курсу у новий 

та новітній періоди історії. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями. 

 

Духовна культура давніх слов’ян 

(54 год. 1,5 кредита) 

Метою дисципліни є реконструкція і вивчення основних компонентів 

дохристиянської духовної культури давніх слов’ян VІ – Х ст. на основі 

комплексного аналізу писемних, етнографічних, археологічних, 

лінгвістичних та топонімічних джерел. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

визначити основні компоненти духовної культури давніх слов’ян на 

язичницькому етапі розвитку; охарактеризувати основні види джерел з даної 

проблематики та можливість їх синтезного використання для здійснення 

реконструкції слов’янської духовної культури; висвітлити основні періоди 



 

історіграфічного дослідження проблеми; розглянути головні поняття та 

об’єкти традиційної слов’янської духовної культури, божества та 

міфологічні персонажі.  

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел та літератури: 

1. Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянская мифология // Мифы народов мира. 

Энциклопедия: В 2-х т. – М., 1988. – Т. 2. – С. 450-456. 

2. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. – 

К., 1992. 

3. Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского 

язычества. – СПб., 2004. 

4. Ловмянский Г. Религия славян и ее упадок. – СПб., 2003. 

5. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М., 1988.  

6. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 1995. 

7. Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. – М., 2003. 

 

Провідні тенденції сучасної української історіографії 

108 год (3 кредити) 

 

 Мета викладання дисципліни: познайомити студентів з основними 

напрямами та діяльністю представників різних течій і наукових шкіл в 

сучасній історичній думці України, розкрити становище української 

історіографії на порозі ХХІ ст. 

 Структура дисципліни: предмет і завдання спецкурсу, його місце в 

загальному курсі всесвітньої та вітчизняної історії; характеристика основних 

джерел і літератури спецкурсу; проблеми періодизації вітчизняної історії в 

сучасній українській історіографії; сучасні основні концепції історії 

Київської Русі, латентної доби, походження українського народу; сучасні 

бачення причин, типології, хронологічних меж Національно-визвольної 

війни середини ХVІІ ст.; відображення концепцій національної та 

державницької ідей; нове бачення української революції 1917-1920 рр.; 

проблема українських історичних національних шкіл та її методологічно-

історіософське бачення; історичні дослідження: упереджені та об’єктивні 

оцінки тоталітарної доби (сучасна історіографія); Україна в Другій світовій 

війні (сучасна історіографія); українська історична наука на міжнародних 

наукових форумах; національні традиції державотворення в українській 

історіографії: сучасні концепції, ідеї, реалії, основні напрями досліджень 

вітчизняної історії науковцями історичного факультету ЧДУ; сучасні 

зарубіжні історики про історію України. 

 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 

дисципліни: 
знати: різноманітну гаму думок та поглядів, що існують в сучасній 

українській історіографії; наскільки відповідають історичним реаліям 



 

сучасні концепції з вітчизняної історії; фази розвитку історіографічного 

процесу і сучасне становище вітчизняної історичної науки. 

уміти: дати об’єктивну оцінку сучасного становища української 

історіографії; орієнтуватися при виборі необхідних для вивчення фактів, 

історичних процесів, їх оцінці; давати відповідь на проблемне питання, 

аргументувати свою точку зору, систематизувати та узагальнити вивчений 

матеріал; використовувати різні за змістом та джерелознавчою базою та 

направленістю монографії, наукові статті, підручники та навчальні 

посібники; осмислено, своїми словами, проявляючи глибоке розуміння суті 

проблем спецкурсу, причинно-наслідкових зв’язків історичних явищ, 

висловити своє власне ставлення до описуваних науковцями явищ, подій, 

фактів, особливостей тощо. 

 

 

Дисципліни спеціалізації 

“Українська центральна рада” 

81 година 2 кредити 

Мета викладання дисципліни: на основі ґрунтовного опрацювання 

джерел та літератури ознайомити студентів з особливостями політичної та 

громадсько-культурної діяльності діячів Центральної Ради; з етапами 

становлення та розвитку уряду Центральної Ради; заслугами діячів та літерів 

УЦР, за політичну свободу та відновлення української мови, культури, 

освіти. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знання про сутність основних етапів діяльності Української Центральної 

Ради в системі підготовки вчителя; особливості організаційної структури й 

міжнародних контактів української історичної науки; шляхи активізації 

пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення даної проблематики, 

уміння підбирати на основі аналізу зміст лекційного заняття з курсу 

―Українська Центральна Рада‖; розробляти структуру лекційних занять з 

курсу ―Українська Центральна Рада‖; здійснювати систему оцінювання юнь, 

умінь та навичок студентів у процесі вивчення курсу  ―Українська 

Центральна Рада‖ в умовах ВНЗ. 

 

„Соціально-економічний і політичний розвиток України в умовах 

незалежності” 

81 год. (2 кредити) 

Мета викладання дисципліни: Висвітлити з історичної точки зору 

найважливіші витокові і переломні періоди, історичні події і факти 

соціально-економічного та політичного розвитку України в період 

незалежності, починаючи з 90-х років ХХ ст. і до сьогодення. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: розуміти яку роль – відігравав і яке місце займав процес 



 

державотворення в житті українського народу; засвоїти найважливіші 

витокові і переломні періоди, істотні найважливіші події та факти історії 

державотворення в Україні; навчитись аналізувати особливості соціально-

економічного та політичного розвитку України періоду незалежності на 

різних етапах української історії, їх вплив на політичні і духовні процеси в 

українському суспільстві. 

КСВС: „Українські землі в роки Першої світової війни” 

81 год. (2,5 кредити) 

Перша світова війна (28 липня 1914 — 11 листопада 1918), також 

відома як „Війна, щоб завершити всі війни‖ була світовою війною, 

глобальним, одним із найбільш широкомасштабних воєнних конфліктів, 

який відбувався у Європі. Війна перевершила за своїми масштабами і 

кровопролиттям усе, що діялося раніше в історії найбільших міжнародних 

конфліктів. У її кривавому вирі загинуло 10 млн., поранено й контужено – 

20 млн. осіб. 

Всього у Першій світовій війні взяли участь 38 країн з населенням 

понад 1,5 млрд. чоловік, тобто три чверті населення планети. Реальну участь 

у воєнних діях брали на боці Антанти 12 країн, які мобілізували у свої 

збройні сили 47057 тис. чоловік. На протилежному боці воювали лише 

чотири країни, внаслідок чого цю коаліцію часто називають Четверним 

союзом. Вони мобілізували в свої армії 26300 тис.чоловік13. 

Війна спричинила розпад чотирьох імперій: австро-угорської, 

німецької, османської і російської. Такі країни як Чехословаччина, Естонія, 

Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Югославія отримали незалежність. 

Ціна ведення війни також сформувала ґрунт для розпаду Британської 

колоніальної Імперії. 

Перша світова війна визначила кінець старого світового порядку, котрий 

склався після Наполеонівських війн. Результат конфлікту був важливим 

чинником для виникнення Другої світової війни. 

Події Першої світової війни мали серйозні наслідки і для українських 

земель. Тоді назва „Україна‖ використовувалася лише як 

загальнонаціональна назва території проживання українського народу. 

Території, які становлять сучасну Україну, входили до складу Російської 

імперії (Наддніпрянщина) та Австро-Угорської імперії (Закарпаття, 

Галичина, Буковина). Тож українці змушені були воювати на боці обох 

імперій. Тут протягом кількох років відбувалися бойові дії, що призвело до 

масштабних руйнувань. Суттєві зміни відбулися в економіці українських 

земель: промисловості, сільському господарстві, транспортній системі тощо. 

Намітилися перетворення у соціальній сфері. Активізувалося суспільно-

політичне життя. 

Поглиблене вивчення студентами-істориками окреслених проблем у 

рамках даного курсу є вкрай доцільним. 

Мета викладання дисципліни. 



 

Висвітлити з історичної точки зору найважливіші витокові і переломні 

періоди, історичні події і факти соціально-економічного та політичного 

розвитку України в період Першої світової війні. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 

дисципліни. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти те, яку 

роль відігравала війна у житті українського народу, засвоїти найважливіші 

витокові і переломні періоди, істотні найважливіші події та факти історії 

України у Першій світовій війні. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись 

аналізувати особливості соціально-економічного та політичного розвитку 

України на конкретному етапі української історії, їх вплив на політичні і 

духовні процеси в українському суспільстві. 

Матеріали курсу сприятимуть формуванню ширшої ерудиції 

студентів, глибшому усвідомленню ними державотворчих, національно-

консолідуючих процесів на розвиток українського народу. 

 

„Соціально-економічний і політичний розвиток України в умовах 

незалежності” 

81 год. (2,5 кредити) 

Мета викладання дисципліни: Висвітлити з історичної точки зору 

найважливіші витокові і переломні періоди, історичні події і факти 

соціально-економічного та політичного розвитку України в період 

незалежності, починаючи з 90-х років ХХ ст. і до сьогодення. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

розуміти яку роль – відігравав і яке місце займав процес державотворення в 

житті українського народу; засвоїти найважливіші витокові і переломні 

періоди, істотні найважливіші події та факти історії державотворення в 

Україні; навчитись аналізувати особливості соціально-економічного та 

політичного розвитку України періоду незалежності на різних етапах 

української історії, їх вплив на політичні і духовні процеси в українському 

суспільстві  

Навчальний план 

На основі програм підготовки складений навчальний план (додається). 

Підготовка спеціалістів ведеться на протязі 1 року (2 семестри). Тривалість 

кожного семестру складає 18 тижнів: 

Підсумковий контроль – державний іспит та дипломна робота. 
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