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Навчальний посібник-довідник / Укл.: Б.Білецький, О.Добржанський. –Чернівці: 

Технодрук, 2010. – 380с. 

2. Скорейко Г.М. Боротьба за землю на Буковині: сервітутні конфлікти в перше 

пореформене двадцятиліття (1848-1868 рр.) // Питання історії України: Зб. наук. ст. 
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українського культурно-освітнього товариства на Буковині „Руська бесіда”. – 

Чернівці, 27 – 28 листопада 2009 р. – Тези / Наук. ред. Добржанський О.В. – 
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VІ Міжнародної наукової конференції „Кайндлівські читання”, присвяченої 145-

річчю від дня народження Р.Ф.Кайндля. Чернівці, 29 квітня 2011 р. – Чернівці-
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3. Сич О.І. Цивілізації в історії людства. Конспект лекцій. Частина 1. – Чернівці, 
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5. Сахновський Є.В. Навчально-методичні посібники: Методологічні засади 

наукової роботи студентів з історії. – Чернівці, 2002. – 28 с. 

6. Сахновський Є., Скорейко Г., Мінаєв А.. Історична наука та освіта в 

інформаційному суспільстві: наукові семінари кафедри історії нового та новітнього 

часу ЧНУ в 2008 – 2009 н. р. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. 

Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 8. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  

З ДАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

 

Зростаючим інтересом абітурієнтів до спеціальності ”Історія”, кількість яких 

значно перевищує ліцензійний обсяг, що пов’язане з хорошою перспективою 

працевлаштування у педагогічній сфері Чернівецької області. Кількість бакалаврів, що 

показують значний рівень підготовки, проявляють інтерес до наукової діяльності і 

бажають здобути освіту за рівнем магістра, значно перевищує ліцензійний обсяг. 

Така ситуація пояснюється тим, що у Чернівецькій області діє ряд вищих навчальних 

закладів, які проявляють інтерес до випускників магістратури факультету історії, 

політології та міжнародних відносин. Зокрема, крім ЧНУ ім. Ю.Федьковича, це 

Буковинський медичний університет, Буковинська фінансова академія, Буковинський 

фінансово-юридичний інститут, Чернівецька філія Київського торгово-економічного 

університету, Чернівецька філія Одеської юридичної академії, Чернівецька філія 

Львівського національного університету ”Львівська політехніка”, Чернівецька філія 

Міжрегіональної академії управління персоналом, ряд коледжів. Крім того, магістри 

історії виявляють належний рівень підготовки для того, щоб у відповідності зі своєю 

кваліфікацією отримати роботу в державних, громадських структурах, засобах масової 

інформації тощо. 

Буковина являє собою регіон із багатим історичним минулим, значним культурно-

історичним потенціалом, самобутнім побутом її населення, особливою полікультурною 

атмосферою, викликає увагу з точки зору розгортання туристичної діяльності. Найбільша 

зосередженість пам‟ятників архітектури, історії та культури у м. Чернівці. Особливо 

активно відвідується туристами Хотинська фортеця. В області є художні промисли по 

виготовленню килимів, вишиванню, виготовленню виробів з дерева. Достатній рівень 

кваліфікації дає можливості працевлаштування у архівних та музейних установах, 

приватних туристичних структурах.  

Потреба у висококваліфікованих магістрах історії обумовлена ще й особливим 

прикордонним становищем Буковини, посиленим інтересом до краю з боку австрійських, 

румунських, польських наукових кіл. 

Призначення: підготовка магістра є базою для продовження навчання в аспірантурі 

та підготовки професорсько-викладацького резерву для кафедр історичного та 

суспільного спрямування вищих навчальних закладах різного рівня акредитації 
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Мета програми підготовка магістрів спеціальності ”Історія” спрямована на 

забезпечення фундаментальної теоретико-практичної та науково-методичної підготовки 

висококваліфікованих кадрів, які у процесі підготовки набувають глибоких міцних знань 

для виконання професійних завдань та обов‟язків аналітичного характеру в умовах 

розвитку сучасного інформаційного суспільства, а також здійснення самостійної науково-

педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації.      

Практична підготовка магістрів здійснюється в процесі вивчення блоку нормативних 

дисциплін, а також під час проходження асистентської та науково-виробничої практик. 

Під час асистентської практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання 

дисциплін за навчальним планом спеціальності, а також набуваються навики проведення 

лекційних та практичних занять. Науково-виробнича практика спрямована на 

застосування набутих теоретичних знань в установах, які займаються інформаційною та 

прогностичною діяльністю.  

Завершується підготовка магістрів захистом магістерської роботи та присвоєнням 

кваліфікації ”Магістр історії”.   

У результаті виконання даної програми студент-магістр має набути таких 

компетенцій:  

Знання: теоретичні знання у галузі історичних, політичних, гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін; фундаментальне розуміння загальнотеоретичних і 

спеціальних дисциплін, досягнень класичної і новітньої історичної думки, суспільних 

відносин, внутрішньої і зовнішньої політики; основні закономірності і тенденції 

історичного розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного, національно-

культурного, духовного життя українського суспільства та суспільств зарубіжних 

країн; історію розвитку вітчизняної історичної та суспільно-політичної думки, вплив 

традицій і національного менталітету на розвиток сучасних політичних процесів в 

Україні та світі; методику опрацювання історичних джерел, власних узагальнень і 

висновків; мати технічні навички володіння засобами для обробки наукової 

інформації; володіти конкретними знаннями історичного розвитку в різні епохи 

людських цивілізацій, особливостей природи, географічного і геополітичного 

положення, культури, структури населення та економіки, державного ладу провідних 

країни та груп країн світу, основ філософії, історії, геополітики, соціології, 

методології історії, історіографії, демографії, етнополітики, а також політичних 

проблем різних регіонів світу; методологією та методикою досліджень історії різних 

цивілізацій, спільнот; базовою іноземною мовою; орієнтуватися в основних 

закономірностях і тенденціях історичного процесу в просторі і часі; 

Вміння: професійно оцінювати історичні події і явища минулого, аналізувати 

процес сучасного суспільного розвитку; вдосконалювати методологію і методику 

досліджень, збагачувати науку новими розробками та висновками на основі наукового 

аналізу різнопланових джерел з історії України й інших держав; творчо осмислювати і 

застосовувати надбання історичної науки в освітній, науковій, громадській, політичній, 

державній діяльності; самостійно вести дослідження, розробляти програми конкретних 

досліджень, виробляти рекомендації щодо вдосконалення державної політики на різних 

рівнях; здобувати і об‟єктивно аналізувати профільну наукову інформацію і творчо 

застосовувати у практичній роботі; володіти навичками теоретичного аналізу і 

узагальнення нових історичних джерел; сучасною методикою викладання історичних 

дисциплін, кваліфіковано проводити педагогічну та виховну роботу в навчальних 

закладах; орієнтуватися в сучасній вітчизняній та зарубіжній історичній літературі; брати 

участь у наукових конференціях, історичних читаннях, відзначенні різних історичних 

дат, ювілеїв визначних діячів з відповідними доповідями та повідомленнями. 
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ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОКР ”МАГІСТР” 

8.02030201 – ІСТОРІЯ 

 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Кількість 

годин 

Кількість кредитів 

І. Цикл професійно-орієнтованої, гуманітарної і соціально-економічної підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни  

1.  Методика викладання історичних дисциплін 

у вищій школі 

54 1,5 

2.  Педагогіка і психологія вищої школи  108 3 

3.  Вища освіта та болонський процес 36 1 

4.  Інтелектуальна власність 36 1 

5.  Охорона праці в галузі  36 1 

ІІ. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни  

6.  Цивільний захист 36 1 

7.  Основи організацій наукових досліджень 108 3 

8.  Сучасна українська історіографія історії 

зарубіжних країн  

108 3 

9.  Західноєвропейська наука доби середньовіччя 90 2,5 

10.  Українська історіографія на зламі ХХ-ХХІ 

століть 

108 3 

11.  Цивілізації в історії людства 108 3 

12.  Соціальні конфлікти в Україні: історія і 

сучасність 

108 3 

13.  Візантійська цивілізація в контексті 

європейської середньовічної історії 

108 3 

Вибіркові навчальні дисципліни 

14.  Виконання магістерської роботи 360 10 

15.  Асистентська практика 432 12 

16.  Переддипломна практика  324 9 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ  

54 год. (1,5 кредити) 

Мета викладання дисципліни: поєднання історичної підготовки майбутнього 

викладача з дидактичними принципами та методичними особливостями викладу різних 

історичних дисциплін для різних вікових категорій студентів. 

У процесі освоєння курсу студент має набути таких компетенцій: знати основні 

базові поняття і принципи методики викладання історичних дисциплін; вміти готувати і 

проводити лекції, практичні або семінарські заняття за власно обраною методикою на базі 

загальноприйнятих стандартів викладання у вузі; організувати самостійну навчальну 

діяльність тих, хто навчається, з урахуванням їх вікових особливостей; контролювати й 

оцінювати знання, вміння та готовність до професійної діяльності тих, хто навчається. 

 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: Ознайомлення студентів з основами науково-

дослідницької діяльності й знаннями методології, теорії, методів, технологій з метою 

активного залучення до науково-дослідницької діяльності. Підготувати студентів до 

проведення самостійних наукових досліджень  в галузі “Історія”. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: оволодіти 

фундаментальною, загальнонауковою, конкретно-науковою методологією та історичними 

методами дослідження з метою забезпечення реалізації в навчальному процесі принципів 

історизму, об‟єктивності в оцінці фактів, явищ, подій; засвоїти методологію розробки 

наукових проблем, технологію і методику написання наукових статей, застосовуючи при 

цьому нові інформаційні технології,  програмні забезпечення. Матеріали курсу 

сприятимуть формуванню ширшої наукової ерудиції студентів розвитку їх особистості. 

Навчальний курс закладає основу для фахового написання студентських наукових робіт, 

умінню знаходити і використовувати необхідний джерельний матеріал та умінню їх 

правильного бібліографічного оформлення. 

 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: сформувати у студентів уявлення про основні 

досягнення і сучасні тенденції, а також актуальну проблематику наукових досліджень в 

українській історіографії зарубіжних країн на сучасному етапі (90-ті pp. XX ст. – початок 

XXІ ст.); крім того, виділити і розкрити методологічну специфіку тематики 

перспективних дослідницьких питань, пов‟язаних з концептуальними інноваціями, що 

запроваджуються в останні роки у історичну науку. 

У процесі освоєння курсу студент має набути таких компетенцій: знати і вміти 

характеризувати основні напрямки розвитку сучасної української історіографії зарубіжних 

країн; аналізувати дослідницьку специфіку української історіографічної думки 90-х pp. 

XX ст.; окреслювати і виділяти нові тенденції й актуальну проблематику в галузі 

української історіографії (дослідження з всесвітньої історії) на початку XXI ст.; розуміти 

коло питань, які обговорюються науковцями в контексті сучасних історичних шкіл; 

розглядати методологічну специфіку сучасної української історіографії та осмислювати її 

методичні критерії 

 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА НАУКА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

90 год. (2,5 кредити) 

Мета викладання дисципліни: полягає у всебічному вивченні студентами процесу 

формування, становлення та розвитку наукових знань і технічних досягнень у 

середньовічному західноєвропейському соціумі протягом доби Середньовіччя на тлі 
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загальних соціально-економічних та політичних процесів, що відбувалися у означений 

період. Крім того, дисципліна також спрямована на аналіз специфіки науково-технічної 

революції, розкриття її витоків, умов розвитку, чинників, що вплинули на різні галузі 

загальноєвропейської наукової думки. 

У процесі освоєння курсу студент має набути таких компетенцій: знати провідні 

галузі і напрямки розвитку середньовічної західної науки; розуміти загальні тенденції 

формування основ наукових знань протягом епохи Раннього Середньовіччя, специфіку 

наукових досягнень та рівня їх упровадження у тогочасному західноєвропейському 

соціумі; вміти узагальнювати досягнення й осмислювати значення медицини, алхімії, 

математики, геометрії і астрономії для населення країн Західної Європи; висвітлювати 

аспекти, що були пов‟язані з розвитком логічних ідей від часів античності до епохи 

Відродження і характеризувати досягнення середньовічної західноєвропейської географії, 

юриспруденції, філософії, етики й схоластики. 

 

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ НА ЗЛАМІ XX–XXI СТ. 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формування знань магістрантів про проблеми 

організаційного і методологічного розвитку історичних досліджень з основних напрямків 

вітчизняного історіописання в кінці XX і на початку XXI століть. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання  про 

сутність сучасної історіографії як науки та навчальної дисципліни в системі підготовки 

вчителя; особливості організаційної структури й міжнародних контактів української 

історичної науки; методологічні аспекти вітчизняного історіографічного процесу; 

теоретичні основи написання нормативного історіописання; шляхи активізації 

пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення сучасної вітчизняної історіографії; 

особливості та специфіку викладання окремих напрямків історіописання; уміння 

підбирати на основі аналізу зміст лекційного заняття з курсу «Українська історіографія»; 

розробляти структуру лекційних занять з курсу «Українська історіографія»; здійснювати 

систему оцінювання історіографічних знань, умінь та навичок студентів у процесі 

вивчення курсу «Українська історіографія» в умовах ВНЗ. 

 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни полягає у поглибленому вивченні ролі та місця в 

історії людства найбільш важливих цивілізацій, що існували чи продовжують існувати й 

досі.     

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: оволодіти 

базовим фактичним матеріалом і категоріально-понятійним апаратом у царині 

цивіліології; опанувати цивілізаційний підхід пізнання історичного процесу та навчитися 

застосовувати його при аналізі процесів та явищ минулого та сьогодення; скласти цілісне 

наукове уявлення про місце і роль великих цивілізацій в історії людства; розумітися в 

сутності та особливостях окремих цивілізацій, які відіграли чи відіграють велику роль у 

суспільному поступі людства; ; орієнтуватися в розмаїтті цивілізаційних концепцій і 

підходів у сучасній зарубіжній і вітчизняній науці. 

 

СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: формування знань магістрантів про особливості та 

напрямки розвитку соціальних суперечностей та конфліктів в Україні з найдавніших часів 

до сучасності, їх вплив на перебіг історичних подій та процесів. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання 

про сутність сучасної конфліктології як науки та прикладної дисципліни в системі 
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підготовки викладача історії; особливості перебігу соціальних конфліктів у історії 

України та роль об‟єктивних і суб‟єктивні чинників, що визначали соціальні конфлікти; 

методологічні аспекти та теоретичні основи дослідження конфліктних ситуацій у 

суспільстві; способи активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення 

соціальних конфліктів; особливості та специфіку викладання історії з урахуванням 

досвіду дослідження соціальних конфліктів; уміння аналізувати історичні умови та 

обставини складання й трансформації соціальної структури на українських землях, 

визначати основні зони соціальних суперечностей, які провокували конфлікти, повстання 

та громадянські війни, проводити історичні паралелі з подібними конфліктними 

ситуаціями в західноєвропейських суспільствах; розглядати способи й шляхи розв„язання 

конфліктних ситуацій на різних етапах історичного розвитку України; використовувати 

фахові орієнтири в дослідницькій проблематиці, аналізувати конфліктні ситуації в 

сучасному українському суспільстві та прогнозувати моделі розвитку суспільства у 

майбутньому. 

 

ВІЗАНТІЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ 

108 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: сформувати у студентів загальні уявлення про 

головні етапи розвитку Східної Римської (Візантійської) імперії, її цивілізаційні ознаки та 

духовно-культурні досягнення, застосовуючи порівняльний аналіз із середньовічною 

соціально-економічною та політичною історією Європи. 

У процесі освоєння курсу студент має набути таких компетенцій: знати 

цивілізаційні риси візантинізму; наслідки для Візантії Четвертого христового походу і 

зовнішньополітичну діяльність династії Палеологів; аналізувати головні напрямки і 

особливості візантійської дипломатії; характеризувати стратегічні пріоритети 

зовнішньополітичної діяльності візантійських імператорів; здійснювати ретроспективний 

аналіз і огляд зв'язків і стосунків Візантії зі слов'янськими племенами; вміти визначати й 

характеризувати цивілізаційні риси феномену візантинізму; аналізувати головні напрямки 

і особливості візантійської дипломатії; розуміти стратегічні пріоритети 

зовнішньополітичної діяльності візантійських імператорів; здійснювати ретроспективний 

аналіз та огляд зв‟язків і стосунків Візантії зі слов‟янськими племенами; висвітлювати 

стосунки Імперії ромеїв з латинським Заходом; розглядати міжнародну політику династій 

– Македонської та Комнінів; узагальнювати наслідки для Візантії Четвертого христового 

походу і характеризувати зовнішньополітичну діяльність династії Палеологів. 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА  

МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.02030201 – ІСТОРІЯ 

 

 Практична підготовка включає проходження студентами педагогічної 

(асистентської) та науково-виробничої практик, які є завершальним етапом формування 

історика та вказує на готовність магістрантів до виконання професійних обов‟язків за 

спеціальністю ”історія”. 

Педагогічна (асистентська) практика передбачає поглиблення та засвоєння 

теоретичних знань та базових методик аналітичної роботи та практичне оволодіння 

методикою викладання дисциплін за навчальним планом спеціальності ”Історія”. 

Науково-виробнича практика спрямована на підсумкове узагальнення набутих 

протягом навчання знань, умінь та навичок історика, викладача, вдосконалення 

теоретичного досвіду попередніх років навчання та їх застосування на практиці в 

навчальних установах. 

Практика має комплексний характер і передбачає такі напрямки роботи: 

- педагогічний – підготовка магістранта як викладача дисциплін з циклу 

професійної та практичної підготовки фахівця з історії України та всесвітньої історії, а 

також опанування та практичне застосування теоретичних знань та методик, набутих в 

процесі навчання; 

- організаційно-практичний – підготовка магістранта до роботи в навчальних 

закладах, узагальнення набутого ним досвіду та вироблення методики роботи за 

спеціальністю; 

- науково-дослідний – підготовка магістранта до проведення науково-пошукового 

дослідження. 


