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Назва дисципліни  
(кількість кредитів, семестр) 

ПІП викладача 

Анотація Форма 
підсумкового 

контролю 

Примітки 

Вибірковий блок “Історія України” З двох 
вибіркових 

блоків 
аспірант 

обирає один 

Джерела та історіографія  
історії України 

(16 кредитів, 3 – 6 семестри) 
Методика роботи з наративними 

джерелами ХІ – ХVIII ст. 
Методика роботи з наративними 

джерелами ХІХ – ХХ ст. 
Історіографія історії України  

Х – ХVIII ст. 
Історіографія історії України  

XІХ – XX ст. 
 

Вибірковий блок «Історія України» передбачає вивчення дисциплін, 
спрямованих на опанування та поглиблене вивчення джерельної бази 
періодів історії України. У межах цього блоку вивчаються змістові модулі, 
які мають на меті розширити знання здобувачів у царині джерельного 
забезпечення дослідження наукових концепцій історичного минулого 
України та сучасних методик їх опрацювання. Окремим напрямом є 
вивчення історіографічного компоненту досліджень. Акцент робиться на 
наукових доробках дослідників за принципом проблемності. Викладання 
кожного модуля забезпечують визнані науковці, які є фахівцями з окремих 
періодів історії України.  
Одним з ключових компонентів є «Науковий семінар з історії України», який 
формує навички використання сучасних технологій проведення наукових 
досліджень. Ця дисципліна дозволяє опанувати методи та прийоми аналізу й 
оцінки проблем історичної науки, сприяє набуттю навичок самостійної 
творчої роботи та здатностей працювати в проєктній команді, вирішуючи 
окремі частини загальних завдань. 
Мета вивчення дисциплін вибіркового блоку: вдосконалення навичок 
аналізу та критичної оцінки підходів до розв’язання наукових проблем, 
обґрунтування авторської наукової позиції шляхом формування розгорнутої 
системи аргументації та опанування прийомів ведення наукової дискусії. 
Дисципліни дають можливість опрацювати практичні навички аспірантів із 
застосовування економічних методів в наукових дослідженнях. Їх зміст 
спрямований на надання аспірантам можливості розвинути і критично 
осмислити та розвинути теорію та практику підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності з застосуванням сучасних методів історичних 
досліджень. 
Поняттєве поле: джерело, наративне джерело, історіографія. історія 
України, історіографія, методологія, історичні дослідження. 

Залік 

Науковий семінар  
з історії України 

(4 кредити, 3 семестр) 
 

Залік 

 



 

Вибірковий блок “Всесвітня історія”  
Джерела та історіографія 

всесвітньої історії  
(16 кредитів, 3 – 6 семестри) 

Практикум з методології історичних 
досліджень 

Джерелознавство всесвітньої історії 
нового і новітнього часу 

Історіографія всесвітньої історії 
Науково-документаційні центри 
української еміграції в Європі та 

Північній Америці 
 

Вибірковий блок «Всесвітня історія» передбачає вивчення теоретичних 
основ, ключових етапів та тенденцій розвитку світової історичної думки, 
ґенезу принципів і методів історіописання в західній історичній традиції. 
Завдання блоку актуалізуються у формуванні знань у царині методології 
опрацювання історичних джерел та історіографічного процесу всесвітньої 
історії нового і новітнього часу. Змістовне наповнення дисциплін та завдання 
спрямовані на поглиблення компетентностей у галузі джерелознавства 
всесвітньої історії нового і новітнього та науково-документаційних центрів 
української еміграції Європи та Америки. 
«Науковий семінар з всесвітньої історії» має формувати практичні навички 
проведення самостійного дослідження із використанням сучасного 
інструментарію дослідника-історика. Дисципліна спрямована на оволодіння 
принципами та алгоритмами наукових досліджень. Здобувачі мають змогу 
ознайомитися з підходами до пізнання історичного минулого сучасними 
науковими школами. 
Мета вивчення дисциплін вибіркового блоку: Мета вивчення дисциплін 
вибіркового блоку: вдосконалення навичок аналізу та критичної оцінки 
підходів до розв’язання наукових проблем, обґрунтування авторської 
наукової позиції шляхом формування розгорнутої системи аргументації та 
опанування прийомів ведення наукової дискусії; вивчення аспірантами 
закономірностей нагромадження історичних знань і розвитку історичної 
думки у провідних країнах Європи й Америки, становлення та збагачення 
світової історичної науки. Збагатити уміння аспірантів працювати й 
аналізувати історіографічні джерела. 
Поняттєве поле: джерело, наративне джерело, історіографія, всесвітня 
історія, історіографія, методологія, історичні дослідження. 

Залік 

Науковий семінар  
з всесвітньої історії  

(4 кредити, 3 семестр) 
 

Залік 

 


