АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
– доктора філософії у галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за
спеціальністю 032 «Історія та археологія»
І. Цикл загальної підготовки
Анотація навчальної дисципліни
«Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання»
Анотація. Дисципліна «Філософія науки і методологія гуманітарного
пізнання» належить до переліку загальних нормативних дисциплін за
спеціальністю здобувача ступеня доктора філософії в галузі «Гуманітарні
науки». Курс забезпечує формування методологічної послідовності та
аналітичності, прагматично-цільової цілісності та здатності до критичного
підходу у професійному розвитку аспірантів. Він спрямований на підготовку
історика-дослідника та викладача вищої школи, спроможного до поєднання
ефективної наукової діяльності, застосування інтерактивних практик
навчання в умовах динамічної трансформації соціальних, культурних,
економічних та ціннісних домінант в освітньому процесі і розвитку науки. У
межах цієї дисципліни розглядаються репрезентовані в просторі новітніх
філософських студій методологічні проекти, що відбивають релятивізацію
епістемічного поля сучасної науки, розмивання концептуальної опозиції
«точні науки – гуманітарні науки», та філософські теорії постепістемічної
доби, що стосуються проблем розуміння в герменевтиці, аналітичній
філософії, семіотиці та (пост)структуралізмі. Особливу увагу приділено
вивченню основних моделей трансформації гуманітарних наук та їх впливу
на модифікацію освітнього процесу.
Кількість кредитів: 4.
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про логікометодологічні та епістемічні зсуви у новітніх наукових парадигмах та їх
інтерпретацію в актуальних напрямах західної та вітчизняної філософії,
поглибити знання про стратегії та форми взаємодії філософії та історії у їх
множинних розгалуженнях, що сприятиме набуттю аспірантами професійних
компетентностей та відповідних вмінь у виборі, комбінуванні та реалізації
методології наукового дослідження.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: основні тенденції розвитку західної філософії,
їх засадничі ідеї, методологічні принципи, категоріальну структуру, характер

інтерференції з науками гуманітарного циклу; розрізняти історичні та
дискусійні контексти становлення концептів «знання», «пізнання», «наука»,
«гуманізм», «гуманітарні науки», «соціальні науки».
Здобувач повинен вміти: коректно застосовувати в дослідницькій та
викладацькій діяльності концептуальні інструменти філософських теорій,
знання відмінностей та взаємодії гносеологічних, когнітивних, епістемічних та
аксіологічних філософських проекцій, ефективно реалізовувати критичнорефлексивні навички у відборі матеріалу дослідження, окресленні його
проблемного поля, виборі та побудові дослідницьких моделей.
Змістові модулі:
Історична ретроспектива філософія науки і методологія гуманітарного
пізнання та коло її проблем.
Філософська герменевтика та її різновиди.
Філософські аспекти наратології; логіка можливих світів і проблеми
модальності.
Філософія мови: лінгвістичний поворот, прагматичний поворот,
когнітивний поворот.
Філософія свідомості: когнітивний концептуалізм та проблема
тілесного розуміння.
Аналітична метафізика і її основні поняття.
Логіка і критичне мислення, теорія аргументації.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ОНД.01, читається у першому
семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 1-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому
числі 60 годин аудиторних занять (40 год. – лекційні заняття, 20 год. –
практичні заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Академічне письмо і риторика наукового спілкування англійською
мовою»
Анотація. Дисципліна «Академічне письмо і риторика наукового
спілкування англійською мовою» належить до переліку загальних
нормативних дисциплін аспіранта. Вона забезпечує особистісний і
професійний розвиток слухача і спрямована на формування науковця і
викладача вищої школи, здатного до доцільної й ефективної академічної
діяльності, коректного й дієвого обміну і поширення знань на міжнародному

рівні. Особлива увага приділяється розвитку мовної й мовленнєвої
компетенції слухачів через формування навичок і прийомів академічної
комунікації, аналіз особливостей усного й писемного спілкування,
синхронних та асинхронних видів академічної взаємодії. Аналізуються
принципи побудови наукового дискурсу та інтерпретації й узагальнення
наукових доробків інших фахівців відповідно до норм академічної
доброчесності. Вивчення курсу «Академічне письмо і риторика наукового
спілкування англійською мовою» складає фундамент професіоналізму
науковця як особистості, здатної критично мислити та ефективно
спілкуватися в глобалізованому культурному просторі.
Кількість кредитів: 6.
Мета навчальної дисципліни: поглибити базові теоретичні знання і
сформувати практичні навички англомовного спілкування в межах науковоакадемічного дискурсу в поєднанні з поглибленим вивченням його жанровостильових ознак, що сприятиме ефективній фаховій комунікації майбутніх
викладачів і науковців.
Попередні вимоги:
Слухач повинен знати: основи англомовного науково-академічного
спілкування в межах, необхідних для практичного застосування англійської
мови для фахових потреб.
Слухач повинен вміти: ефективно використовувати й застосовувати
іноземну мову для підвищення свого професійного рівня, писати різні види
наукових робіт, виступати з доповідями, доцільно застосувати
мультимедійний супровід, критично аналізувати виступи та вести
аргументовану наукову дискусію англійською мовою, взаємодіяти з
аудиторією відповідно до комунікативного протоколу академічного
середовища, що є невід'ємною частиною фахової діяльності і під час
навчання, і в подальшій академічній і науковій роботі.
Змістові модулі:
Поняття про регістри фахового спілкування і стильові ознаки
англомовного науково-академічного дискурсу.
Когнітивно-комунікативні прийоми роботи з англомовними науковими
текстами.
Когнітивно-комунікативні стратегії побудови англомовного науковоакадемічного дискурсу.
Жанрова специфіка текстів науково-академічного дискурсу
Риторичні прийоми усного англомовного фахового спілкування.
Комунікативні
прийоми
усного
англомовного
фахового
дискурсотворення.

Дистанційні прийоми англомовної фахової комунікації.
Мова викладання: англійська.
Місце у структурно-логічній схемі: ОНД.02, читається у першому і
другому семестрах.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 1-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 180 годин, у тому
числі 90 годин аудиторних занять (30 год. – лекційні заняття, 60 год. –
практичні заняття), 90 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Інформаційні технології у практиці наукових досліджень»
Програма призначається аспірантам з галузі знань 03 «Гуманітарні
науки», за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Її основна мета
формування здатності використання аспірантами сучасних інформаційних
технологій у практиці наукових дослідженнях.
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про інформаційні
технології, які доцільно використовувати у практиці наукових досліджень,
сформувати вміння використовувати пакети прикладних програм та мережні
засоби зв’язку для отримання наукових даних та знань, оформлення
результатів наукових досліджень.
Кількість кредитів: 3.
Попередні вимоги:
Аспірант повинен знати: типологію, еволюцію, методологію
використання інформаційних технологій у практиці наукового дослідження;
сутність і характерні ознаки інформаційних технологій.
Аспірант повинен вміти: оперувати основними поняттями
інформаційних технологій, аналізувати, відбирати і використовувати
інформаційні технології у практиці наукових досліджень; творчо
застосовувати ресурси мережі Інтернет, соціальні сервіси, комп’ютерноорієнтовані програмні продукти, інформаційні системи і бази даних для
отримання даних і знань за тематикою наукових досліджень;
використовувати текстові процесори, електронні таблиці та програмні засоби
створення презентацій для оформлення результатів наукових досліджень,
наукової звітності і статей.
Змістовні модулі:
теоретико-методологічні основи використання сучасних інформаційних
технологій у наукових дослідженнях;

реалізація наукового дослідження з використанням інформаційних
технологій.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ОНД.03, читається у першому
семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 1-ому році навчання
(перший семестр) за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90
годин, у тому числі 30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття,
10 год. – практичні заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Культура української наукової мови і мистецтво професійної
комунікації»
Анотація. Дисципліна «Культура української наукової мови і
мистецтво професійної комунікації» належить до переліку загальних
нормативних дисциплін. Вона поглиблює базові теоретичні знання аспірантів
про науковий стиль української мови, природу мовної норми, особливості
підготовки наукового тексту, необхідні для успішної презентації результатів
наукової діяльності. Особлива увага приділяється розширенню уявлення
аспірантів про українську наукову мову шляхом формування мовнокомунікативної,
мовно-термінологічної,
дослідницької
компетенцій,
аналізові мовних засобів наукового тексту. Вивчення дисципліни має на меті
виховати мовний смак і мовне чуття, критичне ставлення до ненормативного
мовлення; аргументовано, спираючись на словники і мовленнєві зразки,
оцінювати власне наукове мовлення та мовлення інших авторів наукового
продукту.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про українську
наукову мову, мовні засоби наукового тексту, розвинути потребу в
нормативному вживанні засобів наукової мови та професійної комунікації
для успішної презентації результатів наукової діяльності.
Попередні вимоги:
Аспірант повинен знати: специфічні риси писемної та усної форм
наукового стилю української літературної мови, мовні засоби організації
наукової інформації, обов’язкові вимоги до оформлення посилань, списку
літератури, мовні кліше для написання статті, анотації, рецензії, відгуку,
композиційно-логічну побудову наукової роботи, доповіді, повідомлення,
виступу.

Аспірант повинен вміти: працювати з науковою, навчальнометодичною, довідниковою літературою, володіти нормами мовного
оформлення наукових текстів, створювати і редагувати текст наукової роботи
згідно з вимогами наукового стилю, володіти культурою усного виступу,
брати участь у науковій дискусії чи полеміці.
Змістовні модулі:
наукова мовна культура як основа професійної діяльності дослідника;
структура та функції професійного спілкування;
науковий стиль української мови його підстилі та жанри;
мовна особистість ученого;
мовні засоби української наукової мови;
культура писемного наукового мовлення;
редагування наукового тексту.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ОНД.04, читається у першому
семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 1-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
І. Цикл професійної підготовки
Анотація навчальної дисципліни
«Історія української державності»
Анотація. Дисципліна «Історія української державності» належить до
переліку дисциплін циклу професійної підготовки здобувача ступеня доктора
філософії в галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та
археологія». Курс забезпечує основи формування історичного мислення
слухачів, формування методологічної послідовності та аналітичності,
здатності до критичного підходу у професійному розвитку аспірантів. Він
спрямований на підготовку історика-дослідника та викладача вищої школи,
спроможного до глибокого наукового аналізу історії українського
державотворення, його здобутків на різних етапах історичного розвитку, а
також до критичного осмислення причин тимчасових невдач. Курс
передбачає ознайомлення аспірантів з подіями та явищами, які тривалий час
були предметом суб'єктивістського висвітлення в історичній науці. Це
стосується проблем державності українського народу, різних аспектів історії

козацтва, історії станів України, місця кожного з них у визвольній боротьбі.
Важливо також показати внесок українського народу в світову культуру.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: всебічне висвітлення історичного
минулого українського народу, його традицій, культури, мови, формування
почуття поваги до інших народів, що населяють Україну.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: основні етапи становлення й розвитку
української державності як складової європейської спільноти від
найдавніших часів до сучасності; періодизацію теоретичного курсу; зміст і
напрямки соціально-економічних і політичних процесів в Україні на різних
етапах історичного розвитку; найвизначніші досягнення української
культури; зміст міжнародної політики української держави та її місце в світі
в минулому й сьогоденні.
Здобувач повинен вміти: визначати історичну конкретність,
своєрідність історичного процесу людства через призму дослідження
національної історії; аналізувати історичні події, приділяючи особливу увагу
соціально-економічним процесам в Україні від найдавніших часів до
сьогодення; робити аргументовані висновки; проводити аналогії подій
минулого із сучасністю.
Змістовий модуль:
Україна в стародавню добу, період зародження і розвитку феодальних
відносин, новий час та новітню добу.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВУ.01, читається у другому
семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 1-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Всесвітня історія»
Анотація. Дисципліна «Всесвітня історія» належить до переліку
дисциплін циклу професійної підготовки здобувача ступеня доктора
філософії в галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та
археологія». Дисципліна є однією з базових історичних та суспільних
дисциплін, що вивчає історію країн і народів світу. Курс забезпечує основи

формування методологічної послідовності та аналітичності, здатності до
критичного підходу у професійному становленні аспірантів. Дисципліна
«Всесвітня історія» викладається з урахуванням новітніх досліджень
вітчизняних та зарубіжних спеціалістів і містить аналіз провідних світових
історіографічних шкіл, а також огляд цивілізаційних концепцій та їх
співвідношення. Під час викладання дисципліни увага звертається на такі
головні теми, як соціально-економічний розвиток, політичний устрій,
внутрішню і зовнішню політику, соціальні рухи і суспільну думку провідних
країн світу. Структура дисципліни «Всесвітня історія» визначається
відповідною періодизацією, що включає стародавній світ, середні віки, новий
та новітній часи. Пропонований курс побудований за проблемнохронологічним принципом, що дає можливість висвітлювати комплекс
економічних, політичних, соціокультурних, зовнішньополітичних та інших
процесів в їх специфіці та взаємодії. Цивілізаційний підхід демонструє шлях
поступового накопичення матеріальних та духовних ресурсів у процесі
історичного розвитку.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: полягає у вивченні та інтерпретації
історичних фактів та суспільних явищ різних країн, регіонів та цивілізацій,
аналізу спільних рис та відмінностей у їх історичному розвитку, з'ясуванні
матеріальних та інтелектуальних досягнень та можливостей людства у
минулому, сучасному і у перспективі майбутнього.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: визначальні методологічні принципи та
методи наукових історичних досліджень; загальну періодизацію курсу;
подібність та відмінності в історичному розвитку різних народів; принципи
історичної організації та функціонування суспільства у політичній,
економічній, соціальній та культурно-конфесійній сферах життя; понятійний
апарат, принципи та методи дослідження історії, аналіз особливостей
розвитку світового історичного процесу.
Здобувач повинен вміти: вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;
робити аргументовані висновки щодо навчального матеріалу; застосовувати
методологічні принципи та методи наукового історичного дослідження;
робити порівняльний аналіз історичного розвитку держав, країн, етносів у
політичній, економічній, соціокультурній сферах, суспільному житті;
розрізняти політичні режими та їхню політику; визначати чинники
суспільного реформування та пояснювати його необхідність і якісний стан;
орієнтуватися у тенденціях і особливостях сучасного, світового, історичного
процесу; проводити певні аналогії з історичним розвитком України.

Змістовні модулі:
Історія стародавнього та середньовічного Сходу. Доба Античності;
Історія європейського Середньовіччя.
Історія Нового часу.
Історія Новітньої доби.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВУ.02, читається у другому
семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 1-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Українська історіографія від найдавніших часів до сьогодення»
Анотація. Дисципліна «Українська історіографія від найдавніших часів
до сьогодення» належить до переліку дисциплін циклу професійної
підготовки здобувача ступеня доктора філософії в галузі 03 «Гуманітарні
науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Дисципліна покликана
на основі розкриття проблематики сучасних історичних студій у
взаємозв’язку з актуальними проблемами суспільного життя України і
світової спільноти забезпечити засвоєння аспірантами провідних ідей,
концепцій у дослідженнях вузлових питань вітчизняної історіографії;
визначити
місце
сучасної
національної
історіографії
у
загальноєвропейському та світовому історіографічному процесі, а також
сприяти формуванню в них професійної культури, наукового світогляду,
стилю мислення. Завдання курсу «Українська історіографія від найдавніших
часів до сьогодення» передбачають систематичний виклад подій від
найдавніших часів до сучасних соціально-економічних і політичних процесів
включно.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: полягає у набутті майбутніми
дисертантами чітких уявлень про наявні в сучасній вітчизняній історичній
науці концепції розв’язання актуальних наукових проблем історичного
минулого України та формування у них знань про сутність та основні
надбання української історіографії в умовах державної незалежності України,
опанування практичних навичок роботи з історіографічними джерелами та
підготовки історіографічних оглядів.

Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: основні історіографічні дослідження, в яких
викладені сучасні концептуальні підходи до історії України; концепції
вітчизняних учених, які пояснюють основні проблеми давньої історії
України; теоретичні підходи дослідників щодо середньовічної доби
вітчизняної історії; основні концепції вчених із дослідження проблем історії
України другої половини XVI–XVIII ст.; сучасні наукові підходи вчених
щодо пояснення проблем історії «довгого українського ХІХ ст.»; історію
ХХ – початку ХХІ ст. у сучасному концептуальному баченні дослідників;
закономірності зміни одних історичних парадигм іншими; інституційне
забезпечення діяльності істориків.
Здобувач повинен вміти: використовувати сучасні наукові теорії для
аналізу минулого України; застосовувати навички самостійної дослідницької
роботи з історії України, історіографії історії України та історичної
регіоналістики; розробляти та застосовувати професійну аргументацію при
аналізі та оцінці найважливіших подій, явищ та процесів в історії України;
формулювати власну позицію щодо важливих питань історії та історіографії;
володіти сучасним теоретико-методологічним інструментарієм формування
фактографічної основи дослідження, визначення об’єктивності та
достовірності; оцінювати характер розвитку сучасного історичного знання в
галузі історії України; з’ясовувати передумови появи й умови продукування
та розвитку історичних знань у залежності від суспільно-політичних,
соціально-економічних та ідеологічних умов діяльності дослідників історії
України.
Змістовний модуль:
Українська історіографія від найдавніших часів до сьогодення.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВУ.03, читається у третьому
семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Світова культура та мистецтво»
Анотація. Дисципліна «Світова культура та мистецтво» належить до
переліку дисциплін циклу професійної підготовки здобувача ступеня доктора

філософії в галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та
археологія». Дисципліна є однією з базових дисциплін, що відбиває логіку
розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку
людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Вивчення цього
курсу дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів
до складних процесів культури XX століття. Дисципліна «Світова культура
та мистецтво» зосереджує увагу на країнознавчому аспекті, наголошуючи на
значенні культури конкретних країн у цивілізаційних процесах. Вивчення
курсу розкриває специфіку культури певних регіонів з характерним,
історично визначеним рівнем розвитку суспільства, творчих сил і здібностей
людей, вираженим у формах організації їхнього життя та діяльності, а також
у продукованих ними матеріальних і духовних цінностях.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: формування системи знань про
закономірності культурного процесу та розвитку мистецтва, про основні
досягнення світової художньої культури та мистецтва, засвоєння
загальнолюдських культурних цінностей, збагачення духовного світу,
формування моральних і естетичних потреб.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: сутність, структуру, функції культури, її місце
у житті людини і суспільства; провідні тенденції розвитку світової культури
та мистецтва; художні стилі, властиві визначальним культурним епохам,
творчість провідних діячів світової культури і мистецтва; періодизацію
теоретичного курсу; зміст та особливості національних культур;
найважливіші пам’ятки світової культурної спадщини; окремі культурні
артефакти, що розкривають ознаки та особливості найбільш значимих
історико-культурних епох та сучасних локальних культур; найвизначніші
досягнення світової культури.
Здобувач повинен вміти: на репродуктивному рівні – розуміти та
використовувати основні культурологічні та мистецтвознавчі поняття у
повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати основні культурні
епохи, їх історико-культурні та мистецькі пам'ятки, художню мову різних
видів візуальних мистецтв; на евристичному рівні – аналізувати
закономірності розвитку світової культури та мистецтва; самостійно робити
висновки і узагальнення культурологічних проблем; володіти творчим
підходом до аналізу творів мистецтва у контексті певної епохи.
Змістовний модуль:
Розвиток світової культури та мистецтва в стародавню добу, період
зародження і розвитку феодальних відносин, новий час та новітню добу.

Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВУ.04, читається у третьому
семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
ІІІ. Дисципліни вільного вибору аспіранта
Анотація навчальної дисципліни
«Історія українського національно-визвольного руху»
Анотація. Дисципліна «Історія українського національно-визвольного
руху» належить до циклу дисциплін вільного вибору здобувача ступеня
доктора філософії в галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032
«Історія та археологія». Дисципліна «Історія українського національновизвольного руху» покликана ознайомити здобувачів з процесами боротьби
українського народу за національну державність. Концентрується увага на
тому, що так званий період бездержавності був не таким тривалим в часі як
це уявляли собі представники народницької історіографії, а також радянські
ідеологи та суспільствознавці. Ставиться завдання висвітлити різні форми
українського руху, його еволюцію від суто культурницьких методів спротиву
до відкритої політичної боротьби за звільнення від національного гноблення.
В центрі уваги перебувають суспільні, політичні та культурно-наукові
структури, створені українцями на різних етапах історії, їх роль у протидії
асиміляції. Ставиться завдання показати збройну боротьбу за українську
державність у ХХ ст.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: полягає в отриманні здобувачами
ступеня доктора філософії в галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю
032 «Історія та археологія» поглиблених фахових знань з історії суспільнополітичної боротьби українського народу проти національного і соціального
поневолення на різних етапах своєї історії.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: основні прояви українського національновизвольного руху на різних етапах історичного процесу, роль різних класівстанів та суспільних верств у боротьбі за українську державність; аналізувати
український рух в контексті світового суспільного розвитку.

Здобувач повинен вміти: визначати історичну конкретність,
своєрідність українського національного руху, його місце в світовому
історико-суспільному контексті; вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;
аналізувати історичні події, приділяючи особливу увагу соціальнополітичним процесам визвольної боротьби; робити аргументовані висновки;
проводити аналогії подій минулого із сучасністю; вичерпно відповідати на
поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем курсу.
Змістовний модуль:
Український національно-визвольний рух Нової і Новітньої доби (ХVІ–
ХХ ст.).
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01.01, читається у
третьому семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Українсько-англійські історичні зв’язки»
Анотація. Дисципліна «Українсько-англійські історичні зв’язки»
належить до циклу дисциплін вільного вибору здобувача ступеня доктора
філософії в галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та
археологія». Передбачається ознайомлення здобувачів із соціальнополітичними і культурними процесами в країнах англомовного світу на всіх
етапах історичного розвитку. Важливим аспектом курсу є проблема
соціокультурної і політичної орієнтації України, яка органічно сприймаючи
досягнення західноєвропейської цивілізації, зберігала самобутність власного
історичного розвитку. Значне місце посідатиме порівняльна характеристика
відповідних соціальних і політичних структур в країнах англомовного світу і
в Україні, яка свідчить про спільність багатьох з них. Підкреслюється, що
український народ витворив власні оригінальні форми соціального існування,
які були іманентним проявом його власної творчості та стали надбанням
світової історії.
Наголошується, що пошуки шляхів ліквідації національного та
соціального поневолення в Україні як радикальні, так і помірковані мали
багато спільного з загальнонаціональними прагненнями та демократичними
рухами в Західній Європі, що зрештою знайшло свій вияв у майже

одночасному вибуху визвольної війни 1648–1657 рр. в Україні і Англійською
буржуазною революцією 1640–1660 рр. Ставиться завдання розкрити основні
етапи історичного процесу в Україні новітньої доби в контексті зв’язків з
англомовним світом.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: полягає у вивчення історичного
минулого українського народу в контексті розвитку країн Західної Європи,
зокрема Великої Британії.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: періодизацію теоретичного курсу; основні
етапи становлення і розвитку української державності як органічної
складової європейської спільноти від найдавніших часів до сьогодення; зміст
і напрями соціально-економічних і політичних процесів в Україні в
порівнянні з англомовними країнами на різних етапах історичного розвитку;
досягнення української культури як складової загальноєвропейської; зміст
міжнародної політики української держави та її місце в світі.
Здобувач повинен вміти: визначати історичну конкретність,
своєрідність українського історичного процесу, його місце в європейському
історико-суспільному контексті; вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;
аналізувати історичні події, приділяючи особливу увагу соціальнополітичним процесам в країнах англомовного світу та в Україні; робити
аргументовані висновки; проводити аналогії подій минулого із сучасністю.
Змістовний модуль:
Українсько-англійські історичні зв’язки від найдавніших часів до
сьогодення.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01.02, читається у
третьому семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Козацтво у боротьбі за державність»
Анотація. Дисципліна «Козацтво у боротьбі за державність» належить
до циклу дисциплін вільного вибору здобувача ступеня доктора філософії в
галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Завдання курсу «Козацтво у боротьбі за державність» передбачають
систематичний виклад подій від виникнення українського козацтва до
XVIII століття включно. Всебічне висвітлення історичного минулого
українського народу має важливе значення для дослідження минулого своєї
Батьківщини, її традицій, культури, мови. Курс передбачає вивчення
основних проблем історії українського козацтва, ознайомлення здобувачів з
фактами, подіями, явищами, які тривалий час були предметом
суб'єктивістського висвітлення в історичній науці. Це стосується проблем
державності українського народу, різних аспектів історії козацтва, історії
станів України, місця кожного з них у визвольній боротьбі українського
народу.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: полягає в отриманні майбутніми
фахівцями теоретичних і практичних знань і навичок з історії українського
козацтва.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: періодизацію теоретичного курсу; основні
етапи становлення і розвитку українського козацтва; зміст і напрямки
соціально-економічних і політичних процесів в Україні у добу середньовіччя,
роль різних класів-станів та суспільних верств у боротьбі за українську
державність; історичні події, приділяючи особливу увагу соціальнополітичним процесам в стані українського козацтва.
Здобувач повинен вміти: визначати історичну конкретність,
своєрідність українського козацтва, його місце в європейському історикосуспільному контексті; розрізняти суспільні групи у середовищі українського
козацтва і визначати їх місце, аналізувати історію українського козацтва у
контексті світової історії.
Змістовний модуль:
Історія українського козацтва.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.01, читається у
четвертому семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Українсько-французькі історичні зв’язки»

Анотація. Дисципліна «Українсько-французькі історичні зв’язки»
належить до циклу дисциплін вільного вибору здобувача ступеня доктора
філософії в галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та
археологія». Основним аспектом курсу є проблема соціокультурної і
політичної орієнтації України, яка органічно сприймаючи досягнення
західноєвропейської цивілізації, зберігала самобутність власного історичного
розвитку. Передбачається ознайомлення здобувачів із соціально-політичними
і культурними процесами у Франції на всіх етапах історичного розвитку.
Значне місце посідатиме порівняльна характеристика відповідних соціальних
і політичних структур у Франції і в Україні, яка свідчить про спільність
багатьох з них. Підкреслюється, що український народ витворив власні
оригінальні форми соціального існування, які були іманентним проявом його
власної творчості і стали надбанням світової історії.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: полягає у вивчення історичного
минулого українського народу в контексті історичного розвитку країн
Західної Європи, зокрема Франції.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: періодизацію теоретичного курсу; основні
етапи становлення і розвитку української державності як органічної
складової європейської спільноти від найдавніших часів до сьогодення; зміст
і напрямки соціально-економічних і політичних процесів в Україні в
порівнянні з Францією на різних етапах історичного розвитку; досягнення
української культури як складової загальноєвропейської; зміст міжнародної
політики української держави та її місце в світі.
Здобувач повинен вміти: визначати історичну конкретність,
своєрідність українського історичного процесу, його місце в європейському
історико-суспільному контексті; вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;
аналізувати історичні події, приділяючи особливу увагу соціальнополітичним процесам у Франції та Україні; робити аргументовані висновки;
проводити аналогії подій минулого із сучасністю.
Змістовний модуль:
Українсько-французькі історичні зв’язки від найдавніших часів до
сьогодення.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.02, читається у
четвертому семестрі.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Україна і європейський світ»
Анотація. Дисципліна «Україна і Європейський світ» належить до
циклу дисциплін вільного вибору здобувача ступеня доктора філософії в
галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія».
Основним аспектом курсу є проблема соціокультурної і політичної
орієнтації
України,
яка
органічно
сприймаючи
досягнення
західноєвропейської цивілізації, зберігала самобутність власного історичного
розвитку. Передбачається ознайомлення здобувачів із соціально-політичними
і культурними процесами в країнах європейського світу на всіх етапах
історичного розвитку. Значне місце посідатиме порівняльна характеристика
відповідних соціальних і політичних структур в країнах європейського світу і
в Україні, яка свідчить про спільність багатьох з них. Підкреслюється, що
український народ витворив власні оригінальні форми соціального існування,
які були іманентним проявом його власної творчості і стали надбанням
світової історії.
Наголошується, що пошуки шляхів ліквідації національного та
соціального поневолення в Україні як радикальні, так і помірковані мали
багато спільного із загальнонаціональними прагненнями та демократичними
рухами в Західній Європі, що зрештою знайшло свій вияв у майже
одночасному вибуху визвольної війни 1648–1657 рр. в Україні і революцією
в Англії. Ставиться завдання розкрити основні етапи історичного процесу в
Україні новітньої доби в контексті зв’язків з європейським світом.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: забезпечити основи формування
історичного мислення та умінь здобувачів, навчити їх визначати історичну
конкретність, виявляти закономірності, причинно-наслідкові зв’язки,
спадкоємність та альтернативність, своєрідність історичного процесу
людства через призму дослідження історії розвитку відносин України з
країнами Європи.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: періодизацію теоретичного курсу; основні
етапи становлення і розвитку української державності як органічної

складової європейської спільноти від найдавніших часів до сьогодення; зміст
і напрямки соціально-економічних і політичних процесів в Україні в
порівнянні з європейськими країнами на різних етапах історичного розвитку;
досягнення української культури як складової загальноєвропейської; зміст
міжнародної політики української держави та її місце в світі.
Здобувач повинен вміти: визначати історичну конкретність,
своєрідність українського історичного процесу, його місце в європейському
історико-суспільному контексті; вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;
аналізувати історичні події, приділяючи особливу увагу соціальнополітичним процесам в країнах європейського світу та Україні; робити
аргументовані висновки; проводити аналогії подій минулого із сучасністю.
Змістовний модуль:
Україна і європейський світ від найдавніших часів до сьогодення.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.03.01, читається у
четвертому семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Близький Схід і Україна»
Анотація. Дисципліна «Близький Схід і Україна» належить до циклу
дисциплін вільного вибору здобувача ступеня доктора філософії в галузі 03
«Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія».
Основним аспектом курсу є аналіз соціально-політичних, культурних
зв’язків українського народу з його найближчими сусідами – кочовими
народами степової смуги і більш віддаленими країнами Східного світу –
Туреччиною, Персією, Арабським Сходом. Значне місце у вивченні курсу
посідатиме розгляд актуальних суспільно-політичних проблем на Близькому
Сході і позиція України. Дисципліна покликана подолати однобічні
уявлення, щодо проблеми Схід-Захід культивованих окремими історичними
школами, які керуються з одного боку – повним ізоляціонізмом,
запереченням будь-яких позитивних моментів в контактах культури Русі
(України), з культурами Сходу, а з другого – розгляд історії Східної Європи
лише з позицій абсолютизації впливу Сходу (євразійська школа).
Кількість кредитів: 3.

Мета навчальної дисципліни: вивчення взаємин України з країнами
Близького Сходу на різних етапах історичного процесу.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: періодизацію теоретичного курсу; основні
етапи взаємин незалежної України з країнами Близького Сходу, найбільш
характерні і виразні прояви контактів у політичній, культурній і соціальноекономічній сферах; зміст міжнародної політики української держави та її
місце в світі.
Здобувач повинен вміти: вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі,
визначати генезу тих чи інших історико-культурних явищ в Україні (впливи
Сходу); демонструвати знання основних проблем курсу, використовувати
набуті знання з метою розширення і поглиблення контактів з представниками
країн Близького Сходу під час наукових контактів.
Змістовний модуль:
Країни Близького Сходу і український історико-культурний контекст.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.03.02, читається у
четвертому семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.
Анотація навчальної дисципліни
«Україна і східний світ»
Анотація. Дисципліна «Україна і східний світ» належить до циклу
дисциплін вільного вибору здобувача ступеня доктора філософії в галузі 03
«Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія».
Основним аспектом курсу є аналіз соціально-політичних, культурних
взаємин України з країнами Близького і Середнього Сходу за період від
утворення Старокиївської держави по ХІХ століття включно. Передбачається
ознайомлення здобувачів із соціально-політичними, економічними зв’язками
українського народу з його найближчими сусідами – кочовими народами
степової смуги і більш віддаленими країнами Східного світу – Туреччиною,
Персією, арабським сходом, Китаєм, Японією, Кореєю. Дисципліна
покликана подолати однобічні уявлення, щодо проблеми Схід-Захід
культивованих окремими історичними школами, які керуються з одного боку
– повним ізоляціонізмом, запереченням будь-яких позитивних моментів в

контактах культури Русі (України), з культурами Сходу, а з другого – розгляд
історії Східної Європи лише з позицій абсолютизації впливу Сходу
(євразійська школа).
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: вивчення основних етапів взаємин
України з країнами Близького, Середнього і Далекого Сходу за період від
утворення Старокиївської держави по ХХ століття; ознайомлення здобувачів
із соціально-політичними, економічними зв’язками українського народу з
його найближчими сусідами – кочовими народами степової смуги і більш
віддаленими країнами Східного світу – Туреччиною, Персією, арабським
світом, надбаннями культури народів Китаю, Японії, Кореї; ознайомлення
студентів із східними джерелами, які висвітлюють різні аспекти історії
України, починаючи від арабських авторів періоду давньої Руси-України і до
повідомлень арабських і турецьких мандрівників доби Хмельниччини і
Руїни.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: періодизацію теоретичного курсу; основні
етапи взаємин українських державних утворень та українського суспільства
взагалі зі Східним світом, починаючи від найдавніших часів і до сьогодення,
найбільш характерні і виразні прояви контактів у політичній, культурній і
соціально-економічній сферах; зміст міжнародної політики української
держави та її місце в світі.
Здобувач повинен вміти: вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі,
визначати генезу тих чи інших історико-культурних явищ в Україні (впливи
Сходу); демонструвати знання основних проблем курсу, використовувати
набуті знання з метою розширення і поглиблення контактів з представниками
країн Сходу під час наукових контактів.
Змістовний модуль:
Україна і східний світ: історико-культурний контекст.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.4.04.01, читається у п’ятому
семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.

Анотація навчальної дисципліни
«Україна і Південно-Східна Азія»
Анотація. Дисципліна «Україна і Південно-Східна Азія» належить до
циклу дисциплін вільного вибору здобувача ступеня доктора філософії в
галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія».
Основним аспектом курсу є аналіз соціально-політичних, культурних
взаємин України з країнами Південно-Східної Азії за період від утворення
Старокиївської держави по сучасності. Передбачається ознайомлення
здобувачів із соціально-політичними, економічними зв’язками українського
народу з країнами Південно-Східної Азії – В’єтнамом, Камбоджею,
Таїландом, Лаосом, М’янмою та іншими країнами регіону. Значне місце
посідатиме дослідження контактів України також з Китаєм, Японією,
Південною Кореєю, КНДР та іншими країнами.
Кількість кредитів: 3.
Мета навчальної дисципліни: вивчення основних етапів взаємин
України з країнами Південно-Східної Азії за період від утворення
Старокиївської держави до сьогодення.
Попередні вимоги:
Здобувач повинен знати: періодизацію теоретичного курсу; основні
етапи взаємин українських державних утворень та українського суспільства
взагалі з країнами Південно-Східної Азії; найбільш характерні і виразні
прояви контактів у політичній, культурній і соціально-економічній сферах;
зміст міжнародної політики української держави та її місце в світі.
Здобувач повинен вміти: вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі,
визначати генезу тих чи інших історико-культурних явищ в Україні (впливи
Сходу); демонструвати знання основних проблем курсу, використовувати
набуті знання з метою розширення і поглиблення контактів з представниками
країн Сходу під час наукових контактів.
Змістовний модуль:
Україна і країни Південно-Східної Азії: історико-культурний контекст.
Мова викладання: українська.
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.4.04.02, читається у п’ятому
семестрі.
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3-му році навчання за
освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі
30 годин аудиторних занять (20 год. – лекційні заняття, 10 год. – практичні
заняття), 60 годин самостійної роботи.

