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пiдготовка до атестацii та атестацiя здобувачiв вищоi освiти
|-ry" знань: 03 Гчманiтарнi начки
Спецiальнiсть: 032 Iсторiя TJ аБЙlо.i"
Освiтня програма Iсторiя та археологiя
PiBeHb вищоi освiти перший (бакалаврський)
Форма навчання: денна, заочна

пояснювальпа записка:
, cy"acHi умови роботи iсторика та археолога вимагають вiд Вигц/скникiв спецiальностi032 Iсторiя та археологiя:

- глибокоЮ знанrш HoBiTHix Здобугкiв iсторичноi науки;
- нацiональноi самосвiдомостi майбутнiх спецiалiстiв, високих мор:лJIьно-етичнихпереконань,

- навичок науковою аналiзу, спрямованих назабезпечення самоgгiйного осмисленнrIзакономiрностей iсторичного розвитку;
- практичних навичок роботи з iсторичними джерелами з icTopii, навч:lльною,методичною i науковою лiтературою;
- yMiHb застосовувати набутi 3наншI з icTopii Украiни та BcecBiTHboi iсгорii у майбутнiйпрофесiйнiй дiяльностi.

РеКОМеНДОВаНа ПРОГРаМа атестацii скJIадена на ocHoBi освiтньо-професiйноi
програми Iсторiя та археологiя, Стандарту вищоi освiти зi спецiшlьностi ОЗZ'rсторЙ та
1цlе-о_логЙ, програм навчаJIьних д"сц".rrirr, що забезпечують пiдготовку за спецiальнiстю032 Iсторiя та археологiя першого (бакалаврського) pi"* та на пйставi наказу вiд0,7,04,2о22 Nь 2з5-Д <Про введеннrI в дiю рiшення вченоi ради Х.ЩУ вiд 05.04.2 О22 прооновлення/внесенFuI змiн до ocBiTHix програм першого (бакагlаврс"*ЬЬl рЬ* Вищоi освiти
для вступникiв 201.8 року)), нак:}зу Херсонського державt о.о yni".p.".#y вiд2О.О4.2022 }lb247-Д кПро перелiк екзаменiв (молулiв) . ur..ruцii здобувачiв пЁр'й (бакалаврського)
рiвня вищоi освiти денноi та заочноijформ навчання ,aZOZt-Zo22 i.p.>

Програма атестацii на здобуггя ступеня Вищоi освiти кбакалавр>> мiстить перелiк
рекомендованоi лiтераryри та критерii оцiнювання

Iнтегральна
компетеЕгнiсть

передбачае застосування певних теорiй та 
-мgгодiв 

iсторичноi
науки i характеризуgгься комrшексцiстю та невизначенiстю умов

Загальнi
компетентностi
(зк) 2. Здатнiсть навчатися та самонавчатися.

З. Здатнiсть знаходити, обробляти та аналiзувати iнформачiю з
рiзних джерел.

4. Здатнiсть працювати автономно та оволодiти навичками
командноi роботи.

5. Здатнiсть застосовувати знаннrI на практицi.
6. Здатнiсть до абстракгного та аналiтичного мислення й

генерування iдей.
7. Здатнiсть до конструкгивноi взаемодif та комунiкацii з iншими

людьми, незаJIежно вiд ii походження та особливостей
кульryри, i поваги до рiзноманiтностi.



Фаховi
компgгеmностi
спецiальностi (ФК) \, DvJr\rлI l .zl

_ i"",pyreHTapieM та термiнологiЬю'iстор".r"оir" 
"yri*""" *ruy*.2, Знання та вмiння вйкористовувати рiзноманiтнi методи

ви,Iвлення iсторичних i археологi"rr* д*.рел (бiблiографiчнi
довiдники, гцrгiвлики до архiвних_ фондi", up*irrri о.r""" тощо)та HoBiTHi комп'ютернi технологii та iнфоiмачiйно-пошуковi
iнструменти.

3. Знати та вмiти використовувати рiзнi методи та способи
опрацюваннJI та аналiзу наукових джерел рiзноi типологii та
видовоi класифiкацii джерел,

4. Вмiти ви,IвJIяти порушенЕrI та проблеми i здiйснювати
необхiднi заходи iз охорон" ,ur.pi-bHoi та нематерiальноi
культурноТ спадщини.

5' Здатнiсть використовувати У фаховiй дiяльностi знання з
BcecBiTHbof icTopii та icTopii Украiни, вмiти аналiзувати,
оdнювати i прогнозувати пЬлiт""r,i, a*о,,омiчнL культурнi й
соцiальнi подii та явища

6. Знати правила археографiчноi, архiвноi та музейноi роботи,принципи збереження та експоrrування артефактiв i пiдiотовки
тематико-експозицiйного плану, проведення тематичних
екскурсiй.

7. Вести краезнавчу, iсгорико-культурну та iсторико-туристичну
роfuту

8, Знати основи спеlliальних iсторичних дисцигtтliн, археологii,
_ етнолоГii, археогРафii та методикИ польових дослiджень.9, Здiйснювати цивiлiзацiйний аналiз розвитку людства,
10. Здатнiсть на ocнoBi аналiзу розвитку держав вiд початкiв iх

cTBopeHHrI до сьогоденнrI виокремлювати тенденцii iсторичного
розвитку державних угворень у рiзних регiонах (Захiдна,
Щентрально-Схiдна европа" Азiя, Америка, Африка).

l l. Мати уявленнrI про етапи становлення та розвитку icTopii як
науки, знати ii ocHoBHi напрямки та школи, зарубiжнi та

_ _ 1iтчиlнянi iсгорiографiчнi концепцii, Ti представникiЪ.
12. Здатнiсгь здiйснювати iсторичнi дослilження, в тому числi

використовуючи методологiчний iнструментарiй iнших
гуманiтарних наук, застоФвуючи iнформuчiИ"о-"оопунiкативнi
технологii

особливоСтi ix видiЛення В окремиЙ iсторичний напрям дослiдженнrl, *upu..ap, i риси
роботи кожноi зi спецiальних iсторичних дисциплiн.
2, ЗнатИ ocHoBHi етапИ та тенденцii розвитку етнологiчноi науки у cBiTi, знатикласифiкацii та культурно-iсторичнi ,"r" народiв cBiTy, iсгоричнi особливостi ix
матерiальноi та духовноi культури.
з, Знати iсторiю формування, розвитку, занепаду i втрати державностi в слов'янських
KpaiHax в певнi перiоди, причини, форми й способи вiдродженЕя державностi у пiвденних
i захiдних слов'ян.
4. Знати ocHoBHi gгапи формування cytacHoT iндустрiальноi цивiлiзацii та основне коло
джlре] та лiтератуРи до вивченtUI HoBoi та новiтньоiiсгорii.



7, Знати ocHoBHi етапи скJIаданшI ;йор"ч"r* ;й];Т;;; Ж;"*Т"r"*r,о.о ,uформування та розвитку iсторичноi науки
8, ЗнатИ ocHoBHi формИ i типИ музеiв; нормативнi засади та ocHoBHi види музейноiдiяльностi та cyracHi тенденцii ро.й*у музiйноi справи.9, Знати загальнi.принIипи icrop"r"r*, пzUIеоекономiчних, палеосоцiальних i т.п.
реконструкцiй на пiдставi археологiчного матерiалу.
l0, ВолодiТи детtLльнИми 3наннrIми з icTopii УкрЪiни, особливостi суспiльно-економiчних,
полiтичних та культурних аспекгiв iсторичного розвитку украiнського народу.1l, Вмiти аналiзувати ocHoBHi етапи,ъ особл"востi розвитку KpaiH Азii та Дфрики уKoHTeKcTi BcecBiTHboi icTopii.
12. Володiти навичками джерелознавчого аналiзу.
l3.Вмiти застосовувати rrayкoBy критику ло аналiзу поглялiв дослiдникiв минулого таcyracHocTi, робити власнi уза.ало"е"ня щодо теоретичного i мgгод"""о.о рi"ня науковихпраць з icTopii.
14. Вмiти квалiфiковано офрмити результати iсторичного дослiдження на пiдставi
доступного джерельного матерiалу та науковоТ лiтераryри.
l5, Вмiти визначати причинно-наслiдковi зв'язки.а ооЪ*"вне/суб'ективне iсторичномута iсторiографiчномУ пРоцесi, виявJUIти мiждисциплiнарнi зв' язки.lб,вмiти застосовувати отриманi пракгичнi знання .riд ..ua польових археологiчних
дослiджень, камеральноI обробки археологiчного матерiалу, пiд час проведеннrt
реконструкгивно-теорегичноi роботи.
17,Володiти навиками бiблiографiчного аналiзу, способами i прийомами роботи зспецiалiзованими базами даних, бiблiотечними фЬндами.
18,ВолодiТи навикаМи комплеКц/вання, обробки та класифiкацii архiвних документiв,археологiчнрD( та егнографiчних матерiалiв,
19,Розумiти свiтогляднi, правовi, соцiальнi, економiчнi, культурно-iсторичнi, духовно-моральнi питаннЯ розвиткУ людства, що виходять за межi бахо"оi спецiаjliзацii.Yд.уч..аl.Jgr{дr.

20,Знати ocHoBHi етапи формування аЕтичноi цивiлiзацii та основне коло джерел талiтераryри до ii вивчення

Атестацiйний iспит <dсторiя Украihи, всесвiтня iсторiя>>
Iсторlя )rкрАiни

Первiсна доба на територiiУкраihи
поява людини на територii Украiни. Розъиток господарсько-побугових комплексiв

мисливцiв на MaMoHTiB, мисливцiв на бiзонiв та коней, мисливцiв на пiвнiчного оленя тамисливцiв прильодовикових гiр.
характеристика змiн мисливства та розвиток нових гаlryзей господарства умезолiтичну Добу. Загальнi та специфiчнi риси розвитку kpe'e'e'oi iндусцрiT
НеолiтичНа революЦiя, проникнення в YKpaiHy землеробсu*о-a**uрського населенЕя.

Мiдно-бронзовий BiK. Трипiльська культура.

_ 
Первiснi форми спiвжиття. Розвиток первiсного мистецтва.

пам'ятки кам'яного Biky на територii нашого краю.

Античнi колонiiПiвнiчного Причорномор'я за писемними й археологiчними
дr(ерепами

колонiзацiя греками Пiвнiчного Причорномор'я, формування основних зон
колонiзацii. Полiсна система. Розвиток господарства, торговельних зв'язкiв, матерiальноi i
пуховноi культури, iдеологii грецького населеннrl Пiвнiчного Причорномор'я.

ТериторiЯ украiнськОго ПричоРномор'я пiд владою Риr"ry Iсторична доJIя античних
держав на териюрii Украiни.



Схiднi словrяни у V - D( ст.
харакгер господарства, побугу, ремесла, типу поселень та поховilльного обряду,мистеtцва i BipyBaHb давнiх слов'ян за матерiаламиkиiвськоi, Празько't, Колочинськоi iПенькiвськоi культур.
Антський племiнний союз. Схiднослов'янськi племена i Державно-племiннi союзии _ Ж ст,Еволюцiя суспiльного устрою схiдних слов'ян. Терrаторiальна громада. Появаприватноi власностi, Взаемовiдносини схiдних слов'ян iз суъiл"iii" 

"uрооurи. Системаоборонних споруд.
ВпникнеНня та розквiт Щавньоруськоiдерlкави. (KiH. Х - сер. XI ст.) Теорii

особливо.-гi. державотui""ъ"ёlТ#.ý";'3ilт'РЁlропi. соцi:tльно-економiчнi тасуспiльно-полiтичнi факгори обЪднання Схiдних слов'ян. РольКиева в процесi консолiдацiiсхiднослов'янських племен.
ФормуваннrI pycbкoi держави, Назва

походженнrI державностi на Pyci.
<<Русь> в джерелах та iсторiографii Teopii

харакгернi особливостi суспiльного ладу Киiвськоi pyci.. Привiлейованi танепривiлейованi суспiльнi верстви населення Щrсi наприкiнцi Ix - у першiй третинi ЖII ст.ЕВОЛЮЦiЯ СОЦiаЛЬНОi СГРУКтУри населення Pyci (кiнечь IX - перша третина XIII ст.). HayKoBiдискусii про станову систему давньоруського суспiльства.
Полiтична розлробленiсть Киiiвськоi b.i (др. третина XI - сер. ХШ ст.)передумови роздробленостi pyci та ii полiтичне оформлення. ФормуваннrI HoBoiполiтичноi органiзацii руських земель та структури влади, змiни статусу Киева та новихполiтичних центрiв, династичнi зв'я3ки. Розвитокъкономiкиru *уп"rурrкнязiвсгв.
МiжусобНi вiйнИ та боротЬба за владУ в князiвсТuu*. йп""'.у.iд"i* держав наполiтичний та економiчний розвиток князiйв. Процес gгнiчного розвитку в умовахроздробленосгi, проблемадавньоруськоiнародностi в iсторiографiт 

г

ГалицькьВолинська держава - спадко€миця КиiЪськоi ýciПОЛiТИКО-ТеРИТОРiальне оформлення Волинського iгалицького князiвств,становлення правлячих династiй. Харакгеристика особливостей економiчних та соцiальних
СТРУКТУР ЦИХ КНЯЗiВСТВ. ПРОЦеС ЗавоюваннrI волинськими князями романом i ,щаниломГаличини. Взаемовiдносини гilлицько-волинських князiв з Польщею, У.орщ""ою, Ордою,литвою та Орленом. Полiтика галицько-волинських князiв щодо розбудови державницькихiнститугiв та боротьба за гегемонiю в pyci. Причини занепаду Галицько-волинськоi
держави.

YKpaihcbKi землi в скпадi Литви i Польщi (сер. ХtV - сер. XYI ст.)
завоювання Галичини Польщею. Процес iнкорпорацii й"цо*"* земель вполiтичний простiр Польщi. Поглинення украiнських земель Лrгвою. УкраiНський факгорУ литово-пОльськомУ та литово-мОсковськомУ протисгояннi. Полiтичний poiu"ro*

украiнських земель у складi Великого князiвства Литовського та роль ykpaiHcbkoi елiти вполiтичнiй боротьбi та громадянських конфлiкгах. Формування HoBoi соцiальноi сгрукгури
на земJurх Украiни та ii правове оформлення. Релiгiйний та культурний розвtтгок земельУкраiни в складi Литви i Польщi.

утворення Кримського ханства та його експансiя на ykpaihcbki землi
. ВиокремленнrI Кримського улусу зi складу Золотоi Орли. Формування династiiгiреiв, Полiтична органiзацiя Кримiького ханства та його соцiальна та Ьнiчна струкгура.

Харакгер економiки населенюI Крилry. Походи на землi Украiни та ix наслiдки. L[Iляхи тамеханiзми нападiв, органiзацiя системи работоргiвлi та ii вплив на населення Кримського
ханства, Роль християнських народiв у розвитIry ханства (феолорити, генуезцi). Вторгнення
в Крим rypKiB, формування васальноi зilлежностi вiд осман.r*Й iMпepii."

YKpaihcbKi землi в скпадi Речi Посполитоi (сер. ХYI - сер. ХVП ст.)
передумови, процес укJIадання та умови Люблiнськоi yHii. Рекълонiзацiя магнатамиi шляхтою Пiвденного Поднiпров'я. ФормуваннrI нових тенденцiй в економiцi. Подальше

закрiпаченн,I сеJIянства. Розвиток MicT i Маiдебурзького права. Релiгiйна ситуачiя в YKpaiHi,



розгортаНrш процеСiв протистояння мiж католиками та православними, формування вyKpaiHcbKoMy правослаВномУ просторi прозахiднО opieHToBaHoT yniura"*oi церкви.Формування нових осередкiв-о.rЬ" l фп"rур". й;п."кий фактор у протистояннi РечiПосполитоi i MocKoBcbKoi держави.
Фсномен украihського козацтва: генезис, xapakTepHi ознаки та особливостiПередумоВи 

.та геоГрафiЯ формування козацтва. Соцiа.rrьнi джерела формуваннякозацтва та його мiсце в соцiальнiй струкгурi суспiльства. Офорrrr""ь Коша ВiйськаЗапорозького, вiйськова та ,ер"rорiЙu"u 'ор"uri.uцi" 
,u.rфо*цi". O.ro"ni галузiгосподарСтва та формування iнститугу власностi. Умови *"Й та побуг запорожцiв.

Р:::: :ИОКРеМЛеНН't РееСТРОВого козацтва, його особливостi, полiтико-правовий тасоцlilJlьно-економiчний статус. Роль козацтва у боротьбi з турец"-о-r"ruрaькою експансiею,у московсько-польському протисгояннi, у глоба.пьному протистоянrUI християнського тамусульмаНськогО cBiTiB. АнтиполЬськi повсТа"* *оauЦr"ц бороr"оu.u рЬa.ирення прав iпривiлеiв, захисТ правослаВ'я та нацiонaUIьних традицiй украiнцiв.Утворення Запорозькоi Сiчi, внуiрiшнiй усiрiй та органiзачiя
ВиникнеНня реестрОвого ко3аЦгва ПричИни та нiслiдкИ *оauцо*"* повстань другоiполовинИ xvl ст, ГетьмаН П. Конашевич-Сагайдачний, органiзацiйне й суспiльно_полiтичне оформленнJI козацтва, державотворчi тенденцii в дiяльностi козацтва. Запорозькекозацтво в зарубiжних походах i битвах.

. Наступ магнатiв i шляхти на козацькi права i вiльностi. Козацькi повстаннrI 20-зO-хро!" ХVII ст. Ординацiя 1638 року. Органiзацiя Вiйська Запорозького.ykpaiHcbka нацiональна революцi" середини - лруго'i половини хчп ст. Писемнi
д2кереJIа та iсторiографiя проблеми

Передумови та особливостi Визвольноi вlини
перiодизацй вiйни та fi висвiтленrш в iсторiографii Змiст основних етапiв вiйни.Бойовi операцii, ix полiтичнi i соцiальнi наслiдки.
типи, характер, iнформацiйна насиченiсть, автентичнiсть та

писемних джерел, визначнi дослiдники icTopii Визвольноi вiйни
середини ХVII ст.

icTopb дослiдження
украiнського народу

Змiни соцiальньекономiчноi системи Украiни в результатi yKpaihcbKol нацiональноi
революuii середпнп - другоi половини ХУП ст.

змiна соцiального скJIаду населення Украiни в перiод Визвольноi вiйни. Форми
землеволодiння, Змiни в становищi шляхти. Перетворення козацтва у привiлейований стансуспiльства, мiсце козацькоi старшини в соцiальнiй струкгурi населення. Посилення ролiправ_осJIавного д}4(овенства. Соцiа.llьнi завоювання ceJUIHcTBa. Розширення прав i привЙеТв
мlщанства та купецтва.

Формування та розвиток 5rкраiнськоiдерэкавностi в ХYIr ст.
Лiквiдацiя старого державного ладу-i зародженнrI yKpaiHcbKoi козацькоi держави, iiТеРИТОРiЯ 

' 
u{Y'_Ч'*ативно-територiальний устрiЙ 

' 
зоорiuсо*rи (rо+я р ) таБiлоцеркiвський (lб5l р.) логовори Органи влади o"p*uu" Б. Хмельницького, iх струкгура

i функцii. ,Щипломатична дiяльнiсть. Збройнi сили
полiтичнi та правовi проблеми переходу Украiни пiд протекгорат Московськоi

держави, Березневi_статтi (1б54 р.). YKpaiHa у rолir""них планах Pocii, Польщi i Туреччини.
Вiленське перемир'я (1б56 р.), Гадяцький тракгат (lб58 р.), Переяславськi .rur.i(tОSЯ р 1СлободиЩенськиЙ тракгаТ (1660 р.) i розчленування Украiни.

Щоба ЩiЪи в iсторiiУкраiни
Полiтика гgгьманiВ Правобережжя i Лiвобережжя, Запорозькоi Сiчi. Мiждержавнi

доювори другоi половини XVII ст. як прояв наступУ на автономiю Украiни; Баryринськi
(16б3 р.) та MocKoBcbKi (1665 р.) cTaTTi, Аrдру.i""iкий перемир'я (1'667р.), Глухiвськi
(lб69 р.) та КонотопсЬй (1672 р.) статгi, БуrачькиИ (l672p.) ,а Ёu*"й.uрuйський логовiр(1681 Р,), ВiЧНИЙ МИР (16SбР.), Коломuцiпi g.ur.i (1687р). Змiни в Ъдмiнiстративно-
полiтичному устроi Гgгьманщини. Пiдкорення Киiвськоi митрополii Московським
патрlархатом.



Колонiальна полiтика Росiйс_ькоi iмперii щодо Украihи у ХVIП ст.YKpaiHa у Пiвнiчнiй вiйнi (l7.0_0:!!21pp.jTa росi;с"*о-rур.чЙ; 
"iйнi 

1710-1711 рр.YKpaiHa у росiйсьКо-турецькiй вiйнi l7з5-пьgро- Ь.пruоський мир, YKpaiHa у вiйнi Pociiпроти Барськоi конфедераuii (l768-|.772p ), .rЬр-"й подiл ПольЙi Вплив ..Грецького
проекгу" Катерини II на Украlну Росiйсо*Ъ-rур"ч"кi вiйни l76s-l7i4pp .1u 1787-179l рр.Кючук-Кайнарджiйський та Ясський мир.

полiтичне становище Правобережлоi i Лiвобережноi Украiни та Запорозькоi Сiчi напочаткУ хиII ст. обмеЖеннrI aBToHoMii Украiни пiЙ переходу I. Мазепи на бiк Карла ЖI,ЗРУЙНУВаННЯ ЧОРТОМЛlИЦЬкоi Сiчi. Кам'яrr.опа та олешкiuЁuпu Сi"i. r"""рЙрачiйна полiтика
царизму. Утворення Малоросiйськоi колегii.

Друга лiквiдацiЯ гетьмансТва i.полiтика Правлiння гетьманського уряду. ЗаснуванняНовоi С iчi : вiйськова структура i адмi нiстративнЬ-r.р^рi-"".- rrЪ""Л;"".
Друга МалоросiЙська колегiя Адмiнiсrрur"uпi зriп" ,а слоЬ*&нщинi. Утворення

на козацьКих вольноСтях колонiй iноземцiв. YKpaiHcbKi землi у мiждерЖавниХ угодах другоiполовини хиII ст., територiальнi й адмiнiстративнi змiни. Дквiдацiя Запороз"*"i ъй,полково-сотенного та судовою устрою Гетьманщини. Утворення Чорномор."*о.окозацтва. Переселення козакiв на Кубань,
Правобережна Украihанаприкiнцi XVII - ХVШ ст.

Винищення коза[цва на Правобережжi. По."п.""" традицiй пропольськоi орiентацiiверхiвкИ украiнськогО суспiльсгва. HoBi тенденцii в промисловостi та сiльськомугосподарСтвi, НароСтаннЯ експлуатаЦii селянства. Загострення соцiального протесту тапосиленнrI антипольських HacTpoiB. Зародження i розгортання гайдамацького рухуYKpaiHcbKe питаннrI у росiйсько-rrол"с"*"* вiдносинах першоi та Другоi третини XVIII ст.Поглинення Правобережноi Украiни Росiйською iмперiею та просування на ii терени
росiйськоi адмiнiстративно-правовоi та соцiа-llьноi системи. Розгортання русифiкаторськихтенденцiЙ, викорiнення захiдноевропейськоi традицii.

Культура Украihинаприкiнцi ХVП- ХVIII ст.
Розвиток нових елементiв культури господарюваннrI в промисловостi, торгiвлi тасiльському господарствi. Формуванrя HoBoi побуговоi *yn"rypnoi традицii на засадах

розвитку унiкальноi соцiальноi групи - козацтва. Акгивiзацi, освЬя"с"*о.о та культурного
життя, розширення мережi колегiумiв та iнших навчilJIьних закладiв i друкарено. Зру,oеr.*в науковiЙ сферi. Переворот в лiтераryрi з переходом вiд релiгiйпоi ,рuлйчiТ сюжсгу доcBiTcbKoi, змiни в музичнiй *ул"rурi ,а пЪдальший роa"rrо* украiнського театру.
НегативнИй вплиВ натрадицiйну культуру полiтики спольщення та русЙфiкацii.Соцiально-економiчний розвиток украihських земель в XD( - на поч. ХХ ст.

ПроблемИ аграрногО розвитку украiнських земель наприкiнцi xvIII - у першiйполовинi XIx ст. IIIпяхи розвиткУ помiщицького та сеJUIнського господарств улореформену лобу. Стан сiльськогосподарського виробниrцва в YKpaiHi. Степова VKpaiora
як особливий сiльськогосподарський регiон.
_ A,papHi реформи l840-18бO-х poKiB та особливостi Iх впроваджен}UI в YKpaiHi.
Столипiнська аграрна реформа.

особливостi процесу iндустрiа.lliзацii економiки Украiни. Iноземний i вiтчизняний
капiтал в економiцi Украiни. Модернiзацiя промислового виробництва. Транспортнi
системи i шляхи споJryчення в процесi еконьмiчноi модернiзацii Украiни. Банки i
торгiвельнi бiржi в господарському життi Украiни. Урбанiзацiйнi процеси. MicTo i Micbke
життя. Формуван}и ознак iндустрiального суспiльства в YKpaiHi.

.щискусь про мiсце ykpaiHcbkoi економiки в iмперськiй системi.
Проблеми нацiональнtьдуховНого вiдродження на украiЪськпх землях

нацiональна полiти-u oo",i::XJý"rlj'"}"T,iJ"*o- (австро_угорською) урядiв.особливостi нацiонально-полiтичноi свiдомоgгi украiнського народу. ykpaiHcbke
нацiональне вiдродження: понrIття, перiодизацi", o*6nruocTi. Народойбiтво як теорiя i
пракгика украiнського нацiонального руху.



ПОЛiТИЗаЦiЯ НаЦiОНального руху в YKpaihi наприкiнцi xD( _ на початку хх ст.Партiйно-полiтична струкгура украiнського 
. 
нацiонilльного руху. УкраiнськийМОЛОДiЖНИЙ рУ" 80-90-х ро*Б )ОХ ст. Ьсобливосri iдеопоНТ i npJ*."uHoi дЬльностiукраiнських партiй: а) соцiалiстичноi i соцiал-демократичноi течiй; б) лiберально-демократичноi течii; в) нацiонал-радик.tJlьноi течii. YKpaiHcbKi ; загальнодержавнiполiтичнi партii: гранi взаемодii. YKpaiHcbKe питання в i*перськ"*.ruрпurентiж.

ТериторiЯ. УкраiнИ у геополiТичнпХ конфлilсГах t9t4-1q2O-го poKiBYKpaiHa в ПершiЙ свiтовiЙ вiйнi: планИ воюючих cTopiH щодо земель Украiни.BoeHHi дii на територii Украiни. Нацiонально-визвольний рух в умовах вiйни. ТУП ..Спiлка
визволення Украiни". Антиукраiнська полiтика у Галицько-БукЬвинському ryбернаторствi.YKpaiHcbKi сiчовi стрiльцi. Анiивоенний рух пuiодпr* rч..

становищ."""v;J;iilН"ffilх#'Ё:хfi"riЬii';l'+:;Т;JlН"ft 
",op-"no,Ради, Рад робiтничих, ceJUIHcbKиx та солдатських депугатiв. Систaru 

"nuor 
B украiнськиХryбернiях Pocii пiсля утворення Тимчасово.о Ур"дi.

Липнева криза Тимчасового уряду та угворення yKpaiHcbKoi aBToHoMii.
ставлення рiзних полiтичних сил та .ruрrlи Укръiни ло збройного повстання уПегрограДi в жовтнi 1917 р. БоРотьба протИ орйi" ТимчасовОго уряду в YKpaiHi, збройнiповстання. Утворення УНР. ВиникненнrI в YKpaiHi рамнського уряду. Вiйна РадянськоiPocii проти УНР, IV Унiверсал. Констиryчьvfo Кр"за Ценrрал"ноТ Ёади HaBecHi l918 р,YKpaiHcbKa ,Щержава гетьмана П. СкорЬпадською: внугрiшня, зовнiшня,н_ацiонально-культурна полiтика. Новий егап збръйного протистояння полiтичних силукраiни. Утворення Щиректорii. Вiдновлення Унр.
РеволюцiЙнi подii l9l8 р. на захiдноукраiнських земJUгх. Полiтичнi партii СхiдноiГа.гlичини. Утворення зунр. Аrсг з.rryки 22 сiчня l9l9 р

Боротьба за yKpaihcbкy державнiсть у 19l9-1920-My рокахВgгановленнrl влади Рад в YKpaiHi ru no"ur*y 1919 р. ,ЩекларацЬ рu*"."*ого урядуУкраiни вiд 25 сiчня 1919 р. IП Всеукраiнський з'iЗд рад, Перша р&дянська констиryцiяукраiни, Полiтика ,,военного *оrу"iзrу". Падiння радянськоi влади пiд натиском вiйськ
С. Пеглюри та А. Щенiкiна.

Боротьба урядiв УНЗ та зунР з.Щобровольчою армiею А. ,Щенiкiна.Розгромом денiкiнських вiйськ у Надднiпрянськiй VKpaiHi, трете вiдновленняpaдHcbкoi влади.

,,Варшавський договiр" (2|-24 квiтня 1920 р.). Польсько-петлюрiвська боротьба
проти радянськоi влади в YKpaiHi. Ризький мирний договiр (18 березня ЮЪt р.).OcHoBHi урокИ yKpaiHcbKoi нацiона-пьноi револrоцii. Оцi"ка полiтичних процесiвl9l7-|920-го poKiB в YKpaiHi в iсторiографii.

YKpaiHa в сlшадi СРСР (1922_1939 рр.)
СОЦiаЛЬНО-еКОНОМiЧНе i полiтичне становище Украiни 

"u no"ur*y |92о-х poKiB.
перехiд до HoBoi економiчноi полiтики, ii втiлення в ykiaiHi: аграрна полiтика держави,сугнiсть госпрозрахунку, НЕП у промисловосгi, трестування промисловостi, проблема
безробiтгя.

позицii лiдерiв державноi партii щодо майбугнього напрямку соцiально-економiчноi
полiтики, Сталiнський курс на "всеосяжнУ колекгивiзацiюl' сеJUIнських засобiв
виробницТва. ГолоДомор. Курс на iндустрiаЛiзацiЮ краiни. Криза Неrцч. ..Ножицi 

цiн''.Хлiбозаготiвельнi кризи. Згортання HoBoi економiчноi .rолiти*". Курс на ..розгорнуге
будiвництво соцiалiзму по всьому фронту''. П'ятирiчки.

lахiдноукраiнськi землi у 20-30-Ti рр. ХХ ст.
полiтична географiя Захiдноукраiнських земель. 

-ykpaiHcbke 
питаннJI на

мiжнародних форумах пiсля Першоi cBiToBoi вiйни. Змiна полiтики Польщi щодо
украiнського населоння у 20-х рр. Полiтика пацифiкацii. Статус украiнського населення вскладi Чехословаччини та pyMyHii. Колонiзаторська полiтика метрополiй на
захiдноукраiнських земJuгх.



Економiчне життя: розвиток промисловостi, сiльського господарства, торгiвлi,кооперативний рух та кооперативне будi"ницrво в Захiднiй YKpaiHi.-Пorir"rra палiтразахlдноукраiнського суспiльства. Фюрмування радик:л.льного нацiоналiстичного руху,розгортання полiтичного терору _оун Наростання помiркованого руху та пошуккомпромiсу з правjIячими колами Польщi ,u Чa*оaповаччини. Захiднi украiнцi в умовахрозгортанЕrI Щругоi cBiToBoi вiйни.
YKpaiHa в роки Щругоi cBiToBoi вiйни

YKpaiHcbKe питан}ш в мiжнарод"ir 
"о"Йицi напередоднi та на початку ЩругоicBiToBoi вiйни. ВключенНя захiдноУкраiнськиХ земелЬ до складУ урсР та iх радянiзацiя.напад Нiмеччини та [i союзникiв на Срср. оборонй боi Пiвденно-захiдного iПiВДеННОГО фРОНТiВ У 1941-1942 рр. Адмiнiстративний устрiй окупованоi украiни,нiмецький окупацiйний режим. Дiял"нiсrь рuо"п.i*ого пiдпiлляi пuрrriu"ських загонiв.Звiльнення Украiни вiд окупантiв у iЯ+З-t 944 рр.. ocHoBHi вiйськовi операцii. ЗмiниТаКГИКИ ВiЙСЬКОВО-ПОЛiТИЧНОi бОРотьби нацiоналiЙiв у ходi дру.оi cBiToBoi вiйни.особливоСтi вiдбудОви народНого Iосподарства Украiни в уrо"Ы uia"" Щемографiчнi,економiчнi та полiтичнi наслiдки вiйни лля i/краiнr. Ё"."о* украiнського народу в розгромнацистськоi Нiмеччини.

OcHoBHi тенденцii соцiально-економiчного Dозвитку УРСý 1 945- l 990-му рр.Вiдбудова народного господарства урсР у .rоrо""ний .rерiод. Голод|946- |9 47 рр. Насильницъка *оrrе*rrЪiзацiя в захiднrтх областях УкраIни.Реформи м. с. Хрущова' ix значення для Украiни: заходи щодо удосконttленнrlуправлiння i модернiзацii промисловостi, спроби лоцолання кризи в сiльському
ГОСПОДаРСТВi УРСР, У{аСТЬ НаСеЛенвя Украiни в oiBoeHHi схiдних р".iоЪi" срср i цiлинню<земель. Реформи середини l960-x poKiB.

,Щеформацii в cTpyKTypi економiки Украiни. НаростаннJI екологiчноi небезпеки.ЕкстенсиВний розвlтгок сiльського господарства. Шкiдливiсть кампанii щодо лiквiдацii"неперспекгивних" сiл. YKpa'iHa в единому народногосподарському комплексi срср.спроби м,с. Горбачова реформувати суспiльство на шJutхах прискореннrI,
перебудови, гласностi. Економiчпа.rопii"*а Центрального уряду i Украiна. Чорнобильська
катастрофа та if наслiдки.

Опозицiйний рух в УРСР у серединi 1940-х - першiй половинi
1980-х poKiB

Причини виникненнrI дисидентського руху в YKpaiHi, хараIсгеристика головних
напрямкiВ: самостiЙницькиЙ (радикальний), нiцiон.Lльно-культурницький (лiберальний),
соцiально-економiчНий, правоЗахисний рр, релiГiйна опозИцiя. OcHoBHi етапи'ро.urr*у
дисидентського руху в YKpaiHi, його ocHoBHi предgгавники. Форми виrIвленнrI протесту.
Зародження руху "шiстдесятникiв", ik роль у "uцiо*r-ьно-культурно}ry життi.

OcHoBHi напрямкИ розбуловИ сувереннОi YKpaiЪcbKoi дЪржави
, Спроба серпневого (1991 р.) перевороту у MocKBi ia його пru.пiд*" лля Украiни.
Схвалення Верховною Радою урсР Ак.у проiолошення нозаJIежностi Украiни. Заборона
дiяльностi KITУ. Загальноукраiнський рферендум l грулня 1991 р. i вибЬри ПрезидЪнта
Украiни. Щенонсацiя ,Щоговору 1922 р. про yтBop.n""- срср. У.Ьда про 

-С.riвлружнiсть

незiLлежнИх держав. СтвореннЯ правовоi бази розвИтку УкраiНи та iнстиiугi" держа""ос.i
Прийняття Констиryцii Украiни.

затверлження Верховною Радою Украiни нормативних akTiB лля реформуваннrIекономiки. Зниження темпiв промислового i сiльсо*Ь.о".одарського u"роб""Ьва.-Криза
кредитно-фiнансовоi системи. Наросгання iнфляцiйнr*.rроц""lв i соцiальноi напруженостi.

Трулнощi нацiональНо-культурНого вiдроДженtUI, розвиткУ науки, освiти, духовносгi.мiжнацiональнi вiдносини i ix правове реryлюваннrI в ykpaiHi. i<prr.o*u автономiя.
Формування багатопартiйностi в YKpaiHi. Класифiкацiя полirичних партiй iоб'еднань,

ix платформи у виборах до BepxoBHoi Ради Украiни 1994 року, Кампанiя ZO0+ р. по виборах
президента Украiни. Обрання Президентом В. Ющенка, його соцiально-економiчна та



l.

полiтична платформq кроки по ii реалiзацii. ВибоРи до BepxoBHoi ради Украiни в березнi200б р, та ix результати.
ПарламеНтськi вибори2аl2р., ik результати та наслiдки.
погiршення соцiально-економiчноi ситуацii та загострення полiтичноi боротьбинаприкiнцi 2013 - на початку 2014 ро*у, npr""r, ,u наслiдки. Непослiдовнiсть тапрорахунКи зовнiшНьополiтичного курсу Украiни.
<<Революцй 

лгiдностi>: рушiйнi'"йп, ,u o."o""i етапи. Щостроковi президентськiвибори (травень 2Uа р). Прфама дiяльностi П Поро-."*ч
Загострення соцiа.пьно-полiтичноi ситуацir на Пiuд"i та Сходi Украiни. Збройнiконфлiкги на Щонбасi. Окупацiя ABToHoMHoi республiки Крим Росiйською Федерацiею.

,Щостроковi парламентськi вибори (жовтень 2Ol4 р)та ix результати. Необхiднiсть розробкита прийняття HoBoi редакцii Констиryцii, Вибьри в органи мiсцевого самоврядуванtul(жовтень-листопад 20 l 5 року).
концепцiя зовнiшньоi полiтики Украiни. Визнання Украiни зарубiжними державами,встановлення дипломатичних вiдносин, входження у cBiioBe a.ri"ro"up"cTBo. Набуггяукраiною без'ядерного. статусу. ykpaiHa у склалi iпiвдружнос.i незалежних держав.ЗовнiшньОполiтичнi акцii Украiни. УчасТь Украiни у мiжнародних органiзацiях.
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ВСЕСВIТIIЯ IСТОРlЯ
Виникнення людини (антропогенез)

Загальнi питаннrl антропосоцiогенезу. ПоходженЕя людини- антропогенез. Критерii
людини, Мiсце людини в зоологiчнiй систематицi та антрополо.iччrа лаrrка людини. Рушiйнi
сили процесу антропогенФу. paHHi етапи аrrгропогенезу. Найдавнiшi витоки людини.
Австралопiтеки - безпосереднi попередники людей. Час та мiсце олюдненrи. Габiлiси.
Олдувайська археологiчна культура. Найдавнiшi люди. Фiзичний,"., чр*u"rропа. Фiзичний
тип палеоантропа. Роль неандерта.гlьцiв у формуваннi людини сучасноIю фiйчного тигry.час i мiсце формування неоантропа. Завершення процесу антропогенезу. тавиникнення людини сучасного тиrrу. Фiзичний тип неоантропiв. Поширення первiсноi
ойкумени та заселення людиною Америки та Австралii. Расогенез. Фiзичний тип
представникiв монголоiдноi, европеоiдноi, екваторiальноi рас.

Виникнення людського суспiльства.
ocHoBHi форми соцiальноi органiзачii в первiсностi



Iсторична перiодизацЙ icTopii перiсного суспiльства. Виникнення людськогосуспiльства - соцiогенеЗ, Праобщина. Роль *ona*.""rro.o полюваннrI у u"nr*narrniпраобщини, Виникненн,I мислення та мови. Витоки iдеологiчних уявлень. Проблеманеандерт:lJIьських поховань, Витоки образотворчого мистецтва. Становлення колективiзму.CTaTeBi вiдносини в праобщинi.
виникнення первiсноi общини. Становлення екзогамii та роду. Спiввiдношеннrlпон,Iть "рiд" та "община". Рiд як перша форма соцiальноi органiзацii людства. Еволюцiя

СОЦiаЛЬНО-еКОНОМiЧНИХ ВiДНОСИн у первiснitЪОщ""i. IIlпюб та сiм,я. потестарна органiзацiявлади та управлiння. Мононорми.
подальший розвиюк потестарноi органiзацii. Еволюцiя виробництва та обмiну,виникненrш приватноi власностi, соцiального i майнового розшарування, кJIасоугворенrц.Зародження та paHHi форми експJrуатацii. Передумови становлення держави i права -полiтогенез, Механiзми та шJUtхи становленнrI держави: вiйськовий, аристократичний,плугократичний,

Загальна характерис-тика фор, соцiальноi органiзачii на основних етапах первiсноiicTopii: праобщина (первiснa пaдa"*a стадо, епоха становлення первiсною суспiльства,етап антропосоцiогенезу); первiсна община (родовий лад, епоха'ро.*uirу-Й;;;;;
суспiльсгВа), яка_ подiлясться на ранньопеРвiснУ та пiзньоПервiснУ общину; сусiдсько-територiальпа або первiсна сусiдська, абь .rрьrо..*нська 

-община 
(епоха розкладупервiсногО суспiльства, епоха полiтогенезу, епоха кJIасоуrворення).

стародавнiй €гипет: особливостi соцiалi"о-еко,rомiчного

Утворення чентра,пiзованоi ###ЖЖ"'ilНУ^.спотична влада. Релiгiйнаiдеологiя, Роль жреrцва в егигггi. Сиgгема давньоегипетського землеробства та шчrчногозрошуванНя. Проблеми соцiа.гlЬноi струкТури. СтвОреннЯ cBiToBoT Дфжави. Щентралiзм iсепаратизм у староегипетськiй icTopii.
Ilивiлiзацii Месопотамii: хронологiчнi межi, соцiально-економiчнi та етно-

полlтичшl характеристики
Мiста-дер*р_у,Щворiччя першоi половини IП тис. до н.е. Аккадське царство, царствоШумеру й Аккаду (III династiя Ура) в лругiй половинi III тис. до н.е., особливостi розвитку.Старовавlrлонське царство. ХаммурЙ завойовник i законодавець. Дссирiйсько-мiтаннiйськi взаемовiдносини в серединi II тис. до н.е. Середньоассирiйське царство.новоассирiйський перiод. Нововавилонська (халдейська) держава.

Афiнська та Спартанська дер}кави як ocHoBHi типи полiтцчноiта соцiально-
економiчноi органiзацii грецького полiсу

.. Спарта як прикJIад аграрною полiсу. Соцiалiний подiл .rrufru""о*ого суспiльства тайого специфiка, .Щержавний лад Спарти. Афiни як ремiсниrо-uфuрrr"й полiс Соцiально-
економiчнi та полiтичнi реформи Солона. Сr"ореr"' гарантiй соцiально-полiтичних прав
афiнських громамн. Реформи Ефiальта та ПерiЙа.

. Перiод республiки в icTopii Стародавнього Риму
римсько-iталiйський союз. Причини посилення Римськоi експансii та агресивностi.

Карфаген - найсильнiша держава Захiдного Середземнор'я. Причини зiткнення Риму iКарфагена, Перша та друга Пунiчнi вiйни. iоцiал"но-економiчнi результати ЩругоiПунiчноi вiйни.
Еллiнiстичнi держави на початку II ст. до н.е. .Щруга Македонська вiйна та Ii

результати. Сирiйська. вiйна. Розгром Македонii i Гречii-iа перетворення ix у римськiпровiнцii, Третя Пунiчна вiйна - розгром Карфагена. ЗавоюваннrI на ПpiHeiicbKoMy
пiвостровi. Утворення провiнцii Азiя,

Формування рабовласницьких вiдносин кJIасичного тигry, Процес концентрацii
земельноi власностi. Криза республiканського ладу. Боротьба оптиматiв i поггуЙрiв.
поширення прав римського громадянства на iталiйське насолення. Вiйни з Понтiйським
царством. Тенденцiя до встановлення монархiчного режиму. Протирiччя мiж iталiйським



населенн,Iм i провiнцiями, мiж рабовласниками i рабами. Агресивнi вiйни Римськоiдержави. Громадянськi вiйни I ст. до н.е. та ix наслiдки,
Перiод iмперii в icTopi.i Стародавнього Риму

ФормуваНня осноВ монархiчНоi сиgгемИ у форй .rр"i-,цrпury. Влада голови держави.положення сенату, Зародження бюрократичного апарату. Елементи республiканськогоустрою в системi принципату. Розвиток системи принципаТу. ЩинастЬ днтонiнiв II ст. -час розквiТу античноi цивiлiзацii. Пер_ехiД ло .rрur..iчноi оборони у зовнiшнiй полiтицi.змiцненrrя влади iмператора i бюрокрurr"t о.о апарату. Поширення прав римськогоГРОМаДЯНСТВа На ВСО НаСеЛеННЯ iМПеРii. IМПеРй при Северах. Полiти".ru пр".u.riсй CeBepiB,утворення Гальськоi iмперii та Пальмiр."*о.о uup.ruu Проблема вiдносин з варварами.правлiння Аврелiана i спроба реставрацii iмперii. Соцiально-економiчна криза. Змiнисоцiальноi структури.
реформи ,щiоклетiана, встановлення системи ,шомiнату. Тегрархiя, Костяrrгин.закрiпачення cTaHiB, його релiгiйна полiтика. Зростання Ъатибундистського

ЗеМЛеВОЛОДiННЯ, СИСТеМа КОЛОНаТУ. Патроцинiй, Феодалi.uцi",u 
""rур;i;uцiя економiчнихвiдносин, Варваризацiя iмперii. Полi.ична криза в дБу.iи половинi Ч.r. Падiння ЗахiдноiРимськоi iмперii.

розумiння cyTHocTi феодалiзму в iсторичнiй науцi. Соцiальн(Fекономiчний iполiтичний розвиток Середньовiчноi €вропи
Розумiння сугностi феодалiзму , iстор"Ънiй научi xWI: першiй половинi ХХ ст.розумiння сугностi феодалiзму в медiевiстицi. Соцiально-економiчна струкгуразахiдноевропейського середньовirr,оrо суспiльства. Iерархiчна струкгура дворянства.Васально_леннi зв'язки. Форми феодальноi залежностi'aйr,ar"u ё"р"о"оовiчне MicTo.

щехова органiзацй середньовiчного ремесла.
Еволюцiя держави Середньовiччя (BapBapcbKi королiвства, ранньофеодальнi iмперii,

феодалuна РоЗДРобленiсгь, cTaHoBi монархil,-абсолютнi MoHapxii раннього нового часу).Криза рабовласництва та падiння Захiдноi Римсйт iмперii (76р.). Розкладпервiсного ладу у германських племен. ВиникненнrI варварських королiвств - длано-
*т::.т::Тулузьке (Вестготське), Бургундське, Франкське, Англо-сЬксонськi, державаUдоакра, JIангобардське та iH.

Еволюцй держав Серелньовiччя вiд варварських королiвств до ранньофеодальнихiмперiй - iмперiя Карла Великого, iмперiя К"гЪ Великого, iмперiя OTT9HiB (''Священа
римська iмперiЯ нiмецькоi нацii), Вiзантiйська iмперiя (часiв МакедЬнськоi династii).Причини i cyTHicTb феодальноi роздробл""о"ri. Ьрu"цу."*е королiвство Капgтiнгiв.
органи станового представництва у середньовiчнiй европi (генеральнi Штати, парламент,кортеси та iH.) Pon|_ cTaHoBoi MoHapxii при переходi вiд ф.од-""оi розлробленоgгi доабсолютних монархiй.

_ Початки формування абсолютизму в Англii та Францii наприкiнцi XV ст. Сугнiсть
абсолютизму.

ВиникнеНня i розвИток капiТалiстичнИх вiдносин у краihах Захiдноi €вропи.
Промиq,Iовий переворот

Iсторичний, змiст перiоду ХVI- першu nono"""a ХVII ст. ВиникненнrI i розвитоккапiталiстичних вiдносин. Поняття первiьного нагромадження капiталу. Капiталiстична
мануфактУра, РозвиТок капiталiзму В сiльському .о".rодuрarвi. Розвиток капiталiзму вторгiвлi, Видiлення регiонiв генези капiталiзму в kpaiHax Ьахiдноi европи. особливостi
розвитку капiталiзму в рiзних KpaiHax. Причини вiдсiавання KpaiH Щентральноi та Схiдноiевропи на шляху до iндустрiальною суспiльства. Формуванr" *цi-оноi струкгури
капiтаrri gгичного суспiльства.

Мануфактурна стадiя розвитку капiталiзму XVI- кiнця ХVIII ст. Перехiд вiд
мануфакгуРи до фабрики, промисловий переворот в днглii в останнiй трегинi ХVIII ст.

Щивiлiзацii Америки до появп свропейцiв. Ве;lикi географiчнi вiдкриття
Народи Нового CBiTy до появи европейцiв, Щивiлiзачiт Мезоам"р"*". ольмекська

ПРОбЛеМа; РаННiЙ (КЛаСИЧНиЙ етап) .ropydin*".р - iX ст. - TeoTi*yu*u" та майя; пiзнiй



(посткласИчний) х _ хИ ст. - майя та ацтеки. Щивiлiзацiя iHKiB. ,Щжерела ло icTopiiчивiлiзаuiй Амери.ки. Внесок народiв Америки в цивiлiзацiйний роru"rБ* людства.географiчнi вiдкритгя европейцiв ло *i"ц" Хv ст. Передумови та причини ВеликихгеографiчНих вiдкриТтiв. ВiдкрИтгя морсьКого шJUIхУ в Iндiй, Вiд*рrrr" захiдного шляхув Iндiю, Перша кругосвiтня подорож. Великi ,bp..rnuuui: Б. Щiаш, Васко да Гама,х, Коiryмб, Ф, Магеллан та iH. Початок колонiальних загарбань. Колонiапьна полiтикаIспанii, Португалii, Голландii, Францiц Англii. Г..уп"rur", наслiдки та значення великихгеографiчних вiдкритгiв.
Реформацiя та paHHi буржуазнi революцiI в Kpaihax Захiдноi €вропи ХVI-ХУII ст.ПРИЧИНИ РефОРМаЦii- СУгнiсть та напрямки Рформацii. o"oo.i"uo.Ti реформацii уKpaiHax Захiдноi €вропи. Початок Реформачii в нiмеччинi, виступ М. JlroTepa."Виправдання вiрою". ''Народна'' ГефоiмЪчiя Т. Мюнцера. днабаптизм. ЗначенняРеформацii д* розгортаннrI Се*r,с"*от ъiйни в Нiмеччинi (l524-15 25 рр) ''Князiвська''РеформаЦiя в НiмечЧинi. "АугСбурзьке вiросповiдання''. Дугсбурзький релiгiйний мир l555

р, Реформацiя у Швейцарii. Щвiнглiанство. Кальuiпй Ролы *ал""i"iзrу в ryгенотськихвiйнах У Францii (1562-1698 рр.) та Нiдерландськiй б|ржуазнiй революцii (1566-1б09 рр ).Нантський едикг 1598 р. Реформачiя в Англii, Швецii, Да"ii. Анiлiкансо*ч ц.р*"u.ПоглибленнЯ Реформацii в Англii пiд час д,пглiйськоi буржуазноi революцiiсередини ХVI ст.
Полiтичний лад Нiдерландiв першоi половини ХVI ст. Розвиток капiталigгичнихвiдносин. Причини та початок револю,tii Етапи ru *iд рa"олюцii Iконоборче повстання l5бб

р. ТерориСтичниЙ режим герцога Альби в Нiдерландах Партизанс"*u пuрод"а боротьбапроти iспанського абсолютизму. Принц Вiльгельм Орансiкий. Повgгання |572 р. iзародженН,I буржуаЗноi республiки на. пiвночi краiни. AipacbKa та Утрехтська yHii 1579 р.утворення на пiвночi краiни Республiки З'еднаних .rро"irrцit. Звiльньння вiд iспанськогоcyBepeHiTeTy 158l р. Поразка революцii натliвднi краТни Ta'rf причини. Перемога революцiiна пiвночi та перемир'я з Iспанiею 1бО9 р. Значенн",u *,u.пй-;;;;;;;;;
Епоха Вцродження. Мистецтво Впсокого Вiдродження в Iталii
Поняття "ВiДродження". Iсторичнiпередумов" фо|rу"чr*,й;iстичноi iдеологii.Проблема перiодизацii icTopii Вiдродженrrя. PaHHi ЬирЬо*.пrо i ryманiзм в Iталii,Iталiйське мистецтвОВисокоЮ ВiдроджеНня (Мiкеланджело, Рафаель, ЛЪонарлолаВiнчi)школа Тiцiана, Пiвнiчне Вiдродження. Ренесансна культура Англii, Францiт, Нiмеччини,Iспанii. Значення культури Вiдродження.

Велика фра"цуз"ка буржуазна революцiяКриза абсолютизму у Францii. Скликання 
-Генеральних 

Штатiв. Нацiональне
зiбрання, Причини та початок революцii. Штурм Бастилii 14 липн" l789 р_'.,Щекларацiя правлюдини i громадянlна" (26 серпня r7вяр.;. Констrryчiя l79lp., встановленнrI
конституцiйноi MoHapxii. Полiтичнi клуби. МаксимiлянРобеспьер та iншiлiдери революцii.Початок революцiйних вiйн, падiнгля Монархii у Францii. Iion".r, та проголошеннJI
Республiки. Страта KopoJUI. Якобiнська дикгатурq КонсгиryчЬ 1793р. ТермiдорiанськийперевороТ, Полiтика ,Щирекrорii. ЩержавнЙй переворот Наполеона Бонапарта
( 1 799р. ), Значення Великоi фраrцузопоi буржуазноi революцii, \

вiйна пiвнiчноамериканських колонiй Англii за незаJIежнiсть та утворення
. США. Громадянська вiйна у США

Суспiльно-полiтичний розвиток англiйських колонiй в Пiвнiчнiй Дмерицi.
Б, Франклiн, Причини вiйни за незалежнiсть. Перший Континентальний конгрес.Проголошення 4 липня l776p. незiUIежноi держави Ьполуrенi штати Дмерики. Мир зАнглiею l783p., Констиryцiя США l787p.. Д*орд* Вашинггон - перций президент США.Громадянська вiйна в США: причини, oCHoBHi подii, наслiдки. д.Лiнкольн.

Пiдсумки економiчного та суспiльно-полiтичного розвитку провiдних
lпдустрiалъних KpaiH на Merti XD(-XX ст.

(на прикiIадi Англfi)



Розвиток економiки. Поглиблення суспiльних протирiч. Формування державно-монополiстичного капiталiзму. Завершення iмперiалiст""rrо.о '.rодiпу cBiTy мiжкапiталiсТичнимИ краiнами. ЗавершенНя процесУ формуванНя евроцентристського cBiTy."Вiкгорiанська епоха". Економiчни#роa"rrБ*,'втрата Англiею ,ор.о"о-.rромисловоiмонополii, УкрiпленнЯ позит{iЙ Оур*уазЙ 
- 

Бтiй.'"" .'iio."p-onl реформи."ллойдджорджизм". Зовнiшня полiтика вЁпr*оср"ru*ii.
мiжнароднi вiдносllни па початtсу Хх ст. Визрiвання причин IIершоi cBiToBoi

вiйни, iТпочатоц ocHoBHi подiir" 
""ЙИ*rпколонiальна система i першi iмперiалiстичнi конфлl-". r".ru.rо*ериканська вiйна1898 р. Англо-бурська вiйна ls9b-l9O2. pi. вусо*о-японська вiйна 19О4-1905 рр.Формування iмперiалiстичних блокiгв €вропi. Балканськi вiйни - канун свiтовогоконфлiкту. Причини та початок Першоi cBiToBoI uiй"", ii харакгер, Спiввiдношення сил таплани воюючих сгорiн, OcHoBHi BoeHHi кампанii. OcHoBHi змiни в cBiTi 

"u.l" 
П.рrоicBiToBoi вiйни (1914-1918 рр.), Кiнець вiйни та перемир'я ll листопада l918 р. Причинипорiвки Нiмеччини та ii союзникiв. Наслiдки вiйни.

с о цi ал ьно - е ко но Mi ч н, о о "l1rlН'ilii JЖЖ fl i]k о 
". " 

ч ес ь ко го сус п i л ь ств ата зародженН,l ryситського руху. ,,Щiяльнiсть Празького yrriuepc"r".y, ПЬредумовиГУСИТСЬКОГО РУХУ СУСПiЛЬНО-ПОЛiТИчнi та релiгiйнi погляди iHa Гуса. гуситськi вiйни.Програмнi вимоги таборитiв та ,a-""*i". Значення "Празьких артикулiв''. Впливгуситського pyJ(y на розвIrгок Реформацii у kpaiHax Захiдноi,i Цеrrрапьноi €вропи.
Польща в ХIV- XYI ст.

Полiтичний розвиток Польщi наприкiнцi xIV - у першiй половинi ХV ст. Формуваннястаново-пРедставницькоi MoHapxii. Зростання полiтичноi ваги шляхти. Соцiально-економiчниЙ розвитоК Польщi. ПерехiД дО фiльваркОво-панщинноi системИ (Друга
ПОЛОВИНа ХV - XVI СТ.). ПеРеДУМОВИ Та ocHoBHi етапи Реформацi,i в польщi, ..польськi
брати". Кокгрреформацiя та it' перемога.

Реформи Петра I. Становлення Росiйськоi iмперii
Економiчне, внугрiшньополiтичне i мiжнародне становище MockoBcbkoi державинаприкiнцi xиI 

_gг. Початок правлiння П9.рu i. П.р.дуrови петровських перетворень.
Пiвнiчна вiйна (|7OO-|72l рр.). Полтавська битва t7oti р. Пругський похiд l71l р.

. Реформи в управлiннi державою та церквою. EKoHo*i*u. Суспiльство. Становлення
РосiйськоТ iмперii.

Росiйська iмперiя на рубежi xlx_ хХ ст. Революцiя 1905-1907 рр.особливоgгi росiйськоi економiки (розвиток промисловостi, робiтниче i сеJIянське
питання), Харакгернi ри9и формування i розвитку соцiальноi'фу*ур" росiйськогосуспiльства: дворянство, буржуазiя,.селянство, робiтничий клас, irrгелiгенцiя. Щiяльнiсгь
революцiйних та лiб.еральних партiй. Зовнiшня полiтика pocii на рубежi xlx-xx ст.Росiйсько-японська вiйна l904-1905 рр. Причини, хiд i наслiдки рево'ЙчiТ l905-1907 рр,
.Щержавна Дма I, II i III скJIикань.

Слов'янськi наро.ди пiсля першоi cBiToBoi вiйни. Утворепня незаJIеrкних дерясавСОЦiаЛЬНО-еКОНОмiчне положеншI Болгарii пiсля i cBiToBoi вiйни. ур"д
Стамболiйського, правлiння аграристiв 1g]rg-]tg23 рр. Вежим демократичного зговору \92з-l93l рр Переворот |9З4 р. та встановленIUI реакцiйноi дr..urур". Вiдродrп.п*
незалежнОстi ПольЩi. .ЩержаВний переВорот 192б р. i встановл"пй'режиму санацii.
ЗовнiшнЯ полiтика Польщi в пiслявоенний перiол. Ут"орення Чехословацькоi республiки.внугрiшня i зовнiшня полiтика адмiнiсграцii Т. Масарика та Е. Бенеша. Чехословаччина всистемi мiжнародних вiдносин. Утворення Королiвства сербiв, xopBaTiB i словенцiв.
,Щержавний переворот |929 р. i встановлення монiрхiчноi диктЬтури в foгославii.

Становлення тот:lлiтарноi системи в слов'янських KpaiHax
(друга половина 1940-х - 195G-Ti рр. ХХ сr.)

СОЦiаЛЬНО-еКОНОМiЧНi Та полiтичнi перетворення в KpaiHax p.iiory. вiд народно-
демократичниХ режимiВ дО радянськОi моделi соцiалiзму. Передумови та наслiдки



унiфiкачii суспiльногО розвиткУ слов'янських народiв за .'радянським 
зразком''.Слов'янськi краiни 

"а "о"а,*У 
"холодноi вiйни". Всгановлення радянського пануваннrI вkpaiHax Схiдноi европи та побудова соцiалiзму. Становлення i розвиток .'реального

СОЧiаЛiЗМУ" В ПОЛЬЩi, ЛЮТНеВi .rодii tg+B р ;Ч;-;."оваччинi та початок..соцiалiстичногобудiвництва", Монополiзацiя влади компартiею й початок соцiа-гliстичних перетворень вБолгарii. ЮгославiЯ в умоваХ 
.'самоврядного 

соцiалiзму''.
подii 19б8р, в Чехословаччинi як прояв системноi кризи соцiалiстичноготабору в €вропi. Еароднi антитоталiтарнiреволюцii 1989-1990 рр. в Kpaihax

особливостi .r.",r#iЖffiX,li; :JTIJiýnlЖ:" oo.u",*, KpaiH ..народноi
лемократii". ВизволЬнi змаганНя 5Ч-"_р9у" та iх придушення МЬсквою. Прояви системноiкризи соцiалiзму, "празька весна" tboB р. i радянсока iнтервенцiя в Чехословаччинi.О.Щубчек.

Криза тоталiтарних режимiв у Схцнiй европi. Народнi антитотzlлiтарнi революцiil989- 1990 PoKiB У KPaiHax ЩеНТРа-llьноi' та СхiдноТ Свропи. Революцiйнi подii в pyMyHii 1989
р. Об'еднанrrя Нiмеччини 1990 р.

Нiмеччинапiсляп.р-оic"ФiioTH}#"T:";#J;;*.iiliru",-aгенезанiмецького
фашизму. Iдейнi та органiЪацiйнiвитокинацiонал-*чйi.rу. нсд!ап, -n* до влади (l9l9-
1 93 3 ). Етапироз витку''Нацистськогор5rху''.

Створення уряду "Нацiональноi концентрацii'' Д. Гiтлера (1933 р ). та крахВеймарськоi республiки, Причини приходу до влади нацистiв. Етапи встановленнrIтоталiтарвоi дикгатури. Полiтичний пй III Ёейху. ,щержавне реryлювання економiки тасоцiальних вiдносин в III Рейху. Соцiальн а база 
"uu".ry. 

Расова полiтика.
Зовнiшньополiтичнi плани та розв'язання.Щругоi cBiToBoi вiйни. ipax III Рейху .

OcHoBHi iдейно-поЛiтич.нi течiiв "р"й, Захiдноi€вропп jсшД 
у ХХ ст.Тенденцii суспiльно-економiчного та полiтичного розвитку KpaiH ЗахiднЪТ европита США в )о( ст, OcHoBHi iдейно-полiтичнi течii: консерватизм, лiбералiзм, радикалiзм(правий та лiвий). Поняття "тоталiтаризм", причини встановлення тоталiтарних режимiв._ Варiанти визначеннrI TepMiHy "фашизм". OcHoBHi iдейно-полiтичнi витоки

фашизму.
ЕволюцiЯ Teopii та пракгиКи cBiToBoi соцiал-демократii протягом ХХ ст. Соцiнтерн.Еволюцй комУнiсгичноi iдеi протягом )о( ст. Ленiнiзм. 'Cr"opat 

", та дiяльнiстьKoMiHTepHy. ,Щiяльнiсть комунiстичних партiй в KpaiHax Захiдноi европи та СIIIд
Версальсько-Вашинг-гонська система

Пiдсумки та 
_наслiдки Першоi cBiToBoi вiйни. Паризька мирна конференцЬ.

створення Лги Нацiй. Мандатна 
""irera. Мирнi договори з Нiмеччиною та ii союзниками,

вашингтонська мирна конференцiя та fi рiшення. Версальсько-вашинггонська система
миру та it протирiччя. Першi спроби перегляду Версальсько-вашинггонськоi системи.

CBiToBa екопомiчпа криза 1929-1933 рр. та шляхи ii подолання (на прик;lадi
сшА)

,Щержавне реryлюваннrI економiки та соцiа.гlьнетх вiдносин як механiзм подолання iпопередження кризових явищ.
Розвиток CIIIA пiсля Першоi CBiToBoi вiйни. Економiчне пiднесення СШД в перiод

стабiлiзацiI (1924-|9зз рР ). Закономiрностi cBiToBoi економiчноi кризи. "Велика депресiя''1929-19зз poKiB та першi заходи боротьби з нею првидента Гувера. Партiйно-полiтичний
механiзм сшА та його особливоgгi. "Новий кур;" Ф. д. Рузвелiта як теорЬ i практикакласичнот буржуазно-реформiстськоi моделi л"р*чu.rо- реryлюван}ш економiки тасоцiальних вiдносин.

OcHoBHi напрямки "Нового курсу'' Ф. Д Рузвельта.
особливоgгi проявiв cBiToBoi економiчноi *р"з" в iншtо< iндустрiально розвиненихKpaiHax cBiTy та шJurхи виходу з кризи.



Друга cBiToBa вiйна: прпчипи, ocHoBHi подii, пiдсумки, наqпiдкиВстановлення тотаJIiтарних режимiв в европi i визрiван,-;i;;;" Щругоi cBiToBoiвiйни' ПричинИ крахУ ВерiальсЬко-ВашиНгтонськоi системИ в середиНi 19зО-х poKiB.Причини Щругоi CBiToBoi вiйни. Харакгер Щругоi cBiToBoi вiйни, iffiio.puбb питання.Перiодизацiя,Щругоi cBiToBoi вiйни. бсно;"i;"Ь' бойо"r* дiй. Вирiшальнi битви.ЩругоicBiToBoi вiйни, Нiмецький окупацiйний.режим. ъу" Опору. Утворення антигiтлерiвськоiкоалiцii, Мiжнароднi вiдносини пiд час вiйни. Тегеiанська конференцiя l94з р.,кримськата Потсдамська конференцii 1945 р. Розгром мiлЬрисrсько'i Японii в дзii. Пiдсумки танаслiдки вiйни.
ЕкономiЧний розвИток провiдниХ iндустрiаЛьниХ KpaiH у другiй половинi

ХХ ст. (на приlспадi США та Япопfi) 
-

Науково-технiчна революцiя.
Посилення мiжнародних позицiй США пiсля Щругоi cBiToBoT вiйни. Внуl.рiшняПОЛiТИКа .Щ, ЕЙЗеНХаУеРа. Лiберальнi реформи ,Щж. Кеннедi та л..щжонсона. ЕкономiчнiКОНЦеПЦii НеОЛiбеРалiзмУ та Heo*o'cepuar"i*y. Щепресiя 1974-19rfr;;; та шляхи виходуЗ КРИЗИ, CIIIA Y.80-90-Ti РОКИ. ПРезидентство Р. Рейгана та його соцiально_економiчна

стратегiя. Економiчне пiднесен* ig8о-* та спад на поч, l990-x poKiB_ Полiтичний курсБ. Клiнтона.
Пiслявоенний розвиюк Японii. Сан-Франциська система. Факгори виникненtUI'Японського дива". Поняття "постiндустрi-""" суспiльство '' та ..iнформацiйне

суспiльство " .

Особливостi суспiльно-'опir"""i:3Ч'::::оur,""о.о розвитку KpaiH захiдноiевропи в 1940-90 рр )О( ст. Закономiрнiсть евроiнтеграцii. Етапи евроiнтеграцii. ..План
Маршалла", Брюссельський логовiр tЯ+В р. РимЪький логовiр 1957 р. "Спiльний ринок''.Маастрiхтський логовiр 1992 р., йЬго ocHoBHi положення. Ратифiкацiя Маастрiхтського
доюворУ краiнамИ "европИ дванадцяти". OcHoBHi струкгури европейсо*оЬ Союзу.Проблема розширення евросоюзу. еС на су{асному егапi. ;Сф'u п'ятнадцяти''.

Iншi евроПейськi сгруктурИ (оБсс, Рада €Ьропи, '.Захiдний союз'' та iH.).
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Атестацiйний iспит <<ApxiBHa справа та документознавство>>

Вступ до курсу <<Архiвознавство>>
Поняття про архiви, apxiBHy справу,а арii"ознавство. Предмег i завдання курсу,

його мiсце в системi фаховоi пiдготовки iсторика. Термiнологiчний апарат. Зв'язок



архiвознавства 3 iншими г:Lпузями наукових знань. Зародження i розвиток apxiBHoi справиУ cBiTi, ocHoBHi еТаПИ РО3витку apxiBHoi ..rpu"" 
"}Kiaiъi (IX ст. - 2012р.). огляд джерел,HaykoBoi i навчально-методичноi лiтератури 

-г

Зародlкення та розвиток apxiBHoi справи в YKpaihi
ЗаРОДЖеННЯ Та РОЗВИЮК аРхiвнЪi справи i-Й"ir."*iй pyci та галицько_волинськiй

державi (Ix _ xlv ст.). Iсторiя up*iui" ,,"rоuЪ"*о-поп"с"*оi лоби (КV ст. - перша половинаХVII ст, Iсторiя apxiBiB та apxiBHoi справи козацько-гетьманськоi Украiни (середина хчII -хvШ ст.). Архiви та apxiBHa справа *i"ц, xvlll - початку ХХ ст. Iсторiя apxiBiB та apxiBHoiСПРаВИ ДОбИ YKPaiHcbKoi РеВОлюцii (1gl7-1g2l рр.). ApxiBHe oioiur"*uo за часiврадянськоi влади (l918-1990 рр.). Розвиток apxiBHoi..rpu"" в Неза.гlежнiй YKpaiHi (з l99l рпо сьогодення).
нацiональний архiвний фонд: сlспад, сгруtсгура, правовi засадпIсторiЯ формуванНя поняття про сукупний архiвний фонд держави. СтаryсНацiоналЬною архiВного фонДу. Законодавча база Украiни про Нацiональний архiвний

фо"д, СклаД i структуРа НiцiональногО архiвного боЙч особливо цiннi та унiкальнiдокументи Нацiонального архiвного фонду. ПравоЪласностi на документи НацiонlUIьногоархiвногО фонду. ФормуваНЙ НацiонапьногО iрхiвногО фонду Украiни. поняття, шJUIхи,засоби.

облiк документiв НдФ
Облiково-охоронна р_обсrга apxiBiB, iT йадовi елементи. облiк архiвних документiв,його функцii. Вимоти дооблiку up*i"rr* документiв. OcHoBHi та допомiжнi облiковi

документИ apxiBy, Органiзацiя централiзованого державного облiку документiвНацiонального архiвного фонду Украiни.
Щовiдковий апарат до документiв ЕАФ

пошrггя про засоби iнтелекгуального доступу io архiвних документiв. Системанауково-довiдкового_зчuраrу rнддl apxiBy, ii функчii i Ъавдання. Тьоретичнi основиорганiзацii системи НДА apxiBy.
СТРУКТУРа та.СкJIад системи Н,ЩА apxiBy. Класифiкацii архiвних довiдникiв. OcHoBHiтипи архiвних доыдникiв _ apxiBHi описи, каталоги, пугiвники, огJUIди, покажчики, ix мiсцета роль в системi ндА apxiBy. Мgгодика укJIадання та використання рiзних типiв архiвних

ДОвiдлlцд19.
АвтоматиЗованi iнформацiйно-пошуКовi системи в архiвнiй галузi. Перспективи

розвиткУ та вдоскоНаленшI Н!А украiнських apxiBiB.
Органiзацiя документiв НацiонаJIьного архiвного фо*ду: понrIтгя, функцii, piBHi.

особливоСтi органiзацii документiв в межах apxiBHoi системи держави, apxiBHoi установи,архiвного фонду та apxiBHoi справи. Фондування документiв. Спечфiка нефондовоi
органiзацii архiвних локумеrrгiв.

ApxiBHe описуваннrI: понrIття, функцii, рiзновиди. Принципи та методи архiвного
описування, Мiжнароднi дескриrпивнi сrаrдарi", особливоiтi ix застосування в YKpaiHi.

ТЕОРIЯ I ПРАКТИКЛ ЛРХIВНОi СПРАВИ В YKPAIHI

поняття KapxiB.Ha 
"".r3,fil"::"ЖJ"""Hli'Xffi:^Ж 

"l''r?ii","i. правов i засади
функцiонування apxiBHoi системи Украiни. Закон Украiни <Про Нацiональний архiвний
фо"д та apxiBHi установи Украiни>>.

_ ОргаНiзацiЯ управлiння архiвноЮ справою в YKpaiHi. Понят-гя (державний apxiB>.Функцii, повноваження та органiзацiйно-вироб""ru aф*.Ура державного apxiBy.
ХарактерИстика базових елементiв пр€жтичноТ дiяльноСтi apiiBy - експертиза цiнностi

документtlJIьних матерiалiв, комплектування архiвних фондiв, пuуйоuо-ra*пi"пu обробка,
описування, забезпечення облiку та. збереження документiв, органiзацiя використаннrI
apxiBHoi iнформачii. Органiзацiя працi в apxiBi.

Планування, звiтнiсть та eKoHoMi.rHa дi"ло"iсть apxiBy. Науково-дослiдна та методична
робота apxiBy.



Експертиза цiнностi документiв: завдання, принципи, критерiiТеоретичнi основи експерти3и чiнносгi ло*уrекгiЪ. Принципr.*aпaр."aи цiнносгi такрrгерii визначення цiнностi локумеrrгiв Щiяльнiсть експертних комiсiй.
Методика комплекгув аншt apxiBi в до KyMeHT.lJI;;;", матерiалами.,Щжерела

надходження документiв. Перелiки документiв, ix роль в органiiацii комплекryвання
apxiBiB, Вплив полiтичних, екокомiчншr i соцiокуп'*ур""* чинникiв на комплектуваннrIapxiBiB.

Забезпечення збереrкеностi архiвних документiвПонятгЯ про зберiГаннrl та забезпечеНt я збереженостi архiвниХ документiВ. Cl.racHiтехнологii зберiгання архiвних документiв. особливостi розташуuurr* rч обладнанняпримiщенЬ, розмiщення документiв у архiвосховищi. Режими зберiгання архiвних
документiв (темпераryрно-воЛогiсний, свiтловий, санiтарно-гiгiенiчний, охоронний).СтвореннЯ страховогО фоrду архiвних документiв.

сФД Реставрацiя та консервацiя архiвних документiв. Органiзацiя роботи
:19.:t1"*i РеСтаврацii докуменiiв. Щезiнфекцiя iдезi"се*цiя архiвних документiв тапримlщень.

_ 
Пошук та використання apxiBHoi iнформацii

Поняття про потреби в архiвнiй iнформацii. КатегорiТ спожiв'аri-"iр*i""оi iнформацii.OcHoBHi напрями.та форми використання apxiBHoi iнформацii. ApxiBHa iнформацiя вiсторичнОму лослiДженнi. ApxiBHa yKpaTHiKa: поняття, ocHoBHi *Ьr.rrr"*"", проблемивикористаннrI.

. ApxiBHa евристика: поняття, завдання, методика.
iсгорика. Архiвний маркетинг.

Роль apxiBHoi евристики дJuI роботи
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Атестацiйний iспит
<<Сучаснi HayKoBi дослiдження в археологiii>

Атестацiйний iспит <<сучаснi HaykoBi дослiд:кення в археологь призначений длявизначенНrI теоретиЧноi та пракгичноi пiдготовки вигц/скника до виконання професiйнихзавдань. Форма атестацiйного iспиту - захист .rр"a"rrruчiй злобувачiв, якi вiдображаютьpiBeHb Здобугих компетентностей та сформо"u"r* програмних результатiв. ПрограмавкJIючае струкгуру пiдготовки та розроблення преiентацii iндивiдуальних науково-експериментаJIьниХ дослiджень випускникiв 3 тем сучасних науков}тх дослiджень вахеологii; теоретичну пiдготовку для iспиту розроблено на oc'oBi здобугих програмниХ
результатiв за такиМи освiтнiми компонентами, як: <<основи наукових до"пiд*еrr"u

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛIДЖЕНЪ
загальнi поняття про науку. Наука,к соцiалоний iнститут i як результат. Загальнiзакономiрностi розвитку науки. Властивостi науки як рФультату. Струкгура науковогопiзнання, Критерii HayKoBocTi знан}я. Класифiкацiя наукового знання. Форми органiзацiiнаукового знанrи: фа*т, положенrи, п]]няття, категорЪ, принцип, закон, теорiя, пuрuд"a"u.Етичнi основи методологii, Естgгична дiяiьнiсть. Етичнi о."о"" методологii.корпоративна етика. Професiйна етика. Норми HaykoBoi етики.
HayKoBi дослiдження за цiльовим npranu"a"n"r. фУндаменrальнi, прикладнi,пошуковi та розробКи. HayKoBi дослiджен*r".u'rр"uалigгю: ооu.офо*оui, *opor*ocTpoKoBiта експрес-дослiдження, PiBHi досЛiдження. теоретичний та емпiричний, СтрукгурнiкомпоненТи теоретИчногО пiзнання: проблема, гiпотеза, теорiя. Йуковi, *ur"ar"r"i,

описовi, по"спю"аrrьнi та прогностичнi iiпотез". Пооrr",,теорii", ii струкгурнi елементи.ВизначенНя пон,Iть, думок, законiв, наукових положень, учiнь, iдеи ,а irйе. Значення,
завданн,I мgгодолоГii науковоГо пiзнання. Види мgгодологii-наукових дослiджень.

загальнi вимоги до наукового методу. Зв'язок мiж науко"оrо iaорiaю та методами
пiзнання. ocHoBHi вiдмiнносгi Teopii i мсголу. Багаторiвнева концепцiя мgгодологiчного
знанн,L Загальнонауковi методи пiзнання: аналiз, синтез, iндукцiя, дедукцiя, аналогЬ,
моделювання, абстраryвання, узагальнення та iншi.

засоби та методи наукового Дослiдження. Матерiальнi, iнформацiйнi, логiчнi тамовленнеВi засобИ пiзнання. МgгодИ дослiдження: емпiрич*i, rеоре.ичнi. Теорегичнi
методи (методи-операцii), (мегоди-пiзнавальнi лii). Емпiричнi мgгоо" 1r".оои-опЪрацii),(методи - дil)

об'екгивНi та суб'екгивнi складовi науковоiдiяльностi .Вrдrвалiдностi:теоретична,
зовнiшня, внугрiшнЯ. ЕтапИ iсторичного дослiдження: пiдготовчий, дослiдницький,обробка даних дослiдження, iнтерпрегацiя даних та оформлен", '""cHo"Ki". 

Мета
iсторичного дослiдження.

Фази, стадii, етапи наукового дослiдження. Фази: проекryвання, технологiчна,
рефлексивна. Стадii наукового дослiдження: концептуalльна, стадiя моделювання, стадiяконструюванIrя дослiдження, стадiя проведеннrI дослiдження, стадiя оформлення
результатiв. КласифiкацiЯ типiВ дослiджеНня: фундаментальнi, прикладнi до.пй*.п*,
розробки. Етап виrlвленrш протирiч. Етап пйuпо"" проблемЙ. об'ект та ,rр.^r".
дослiдження. Тема дослiдження. Змiстовний, формальний, льгiчний, якiсний та кiлькiсний,
разовиЙ та загальний дослiдницькi пiдходи. Етап визначен}UI мети дослiдження. Етап
формулювання (вибору) критерiiв оцiнки достовiрносгi результаriв дослiдження. критерii
оцiнкИ достовiрнОстi резульТатiв теоретичногО доЪлiджеНня. Критерii оцiнки лостовiрностi
результатiв емпiричного дослiдження.

. Стадiя проведеннrI дослiдження. Теорсгичний етап, Аналiз i систематизацЬ
лlтературних даних. Побудова логiчноi сгрукгури теоретичного дослiдженЕя. Головнi



вимоги до кJIасифiкацiй, Побудова логiчноi структури Teopii (концепцii). CTpyKTypHiелементи Teopii, Емпiричний етап. Дослiдно-"*".rйr.нтальна робота. Сruдi, оформлення
РеЗУЛЬТаТiВ ДОСЛiДЖеННЯ. ЕТаПИ аПРОбацii ,а оборiл.о,t 

" 
poynbTaTiB, наукова рефлексiя.

методичнi рекомепдацii до розробки презентацii iндивiдуаJIьних науково-
експериментtulьних дослiдчкень здобувачiв з тем

сучасних паукових дослiдлсень в археологii

ПрезентаЦiя (вiД англ. presentation - предстаВленнrI, показ) - че набiр картинок-слайдiв
:1_i_:"'Y 

ТеМУ, ЯКИЙ ЗбеРiГаеТЬСЯ У файлi спецiального формаry. Koien слайд мiститьдовlльну текстову, графiчну, вiдеоiнформацiю, анiмацiЙ, звуi дiа.раr" та графiки,табличнi Й iншi 
.матерiали Мультиме!iйна презентацiя створюеться за допомогоюпрограми powerpoint. основна мета презентацii ] це забезпa.ra*r", стислого та наочногоподання основних результатiв проекгноi роботи.

прu сmвореннi презенmацii зёобувач повuнен lоmрuмуваmuся mакчх вuмо?:о тривалiсть доповiдi 5-7 хв.;. максим:lльна кiлькiсть слайдiв не повинна перевищувати 10 шт.;, допОвiдь здобУвача допоВнюе iнформацiю на слайдi, а,е дублюЬ Гi;, Дотримання вiдбору шрифтiв дJuI презентацii на кожному слайдi (рекомендовано
Times New Rоmап);

о тексТ мае скJIадатись З коротких слiв та простих речень;о ефекти анiмацii не заважають сприйнятг., u u*цa"rують увагу на найважливiшихмоментiж доповiдi;о текст легко сприймаеться (мiнiмальний розмiр шрифту 22 - напiвжирний);. фон, колiр тексту та дiаграм пасують i вiдповйають нейгральнiй гаммi кольорiв,о пiдпис до iлюстрацii розмiщуеться пiд нею;, Дотримання прийнятих правил орфографii, rryнктуацii, скорочень i правил
оформлення тексту,

о Не розбивати таблицю та розмiщувати it oKpeMi частини на рiзних слайдах (таблична
iнформацiя вставJIяеться В матерiали презЁнтацii як таблиця текстовою процеФра
MSWord або табличного процесора МSЁхсеl);о табЛицi та дiаграмИ розмiщуЮться на свiтломУ або бiлому фонi;о дiаграми створюються з використанням майстра дiаграм ,uбпrrпо.о проuесора MsExcel;

, необхiдно видiляти найбiльш важливi частини дiаграми, графiка. ДJIя цьоювикористовуеться найконтрастнiший колiр або штрихуваннrI для того, щоб видiлити
найважливiший елемент' пiдкреслюючи тим самим основну iдею, виражену в
заголовку слайда;

План праrcнmацii
привiтання. оюлошення теми iндивiдуального науково-експериментального
дослiдження.
Акгуальнiсть та cyracHicTb проблеми вивчення.
Формулювання мети, об'екта та предмета дослiдження.
теорегичний аналiз сучасного стану розробленостi теми.
Представлення програми емпiричного дЪслiдження (аналiз методiв дослiдження, 1x

9бryунтуваннrl, перелiк мgгодiв та методик дослiдження).
закпючне слово.

1.

,)

J.

4.
5.

6.



Критерii оцiнювання здобувачiв атестацii
ступенЯ вищоi освiтИ <<бакалавР>> (атестацiйний iспит)

ý:::"*,'||о!"до* о цi нювання резульiатiв навчанrи здобувачiв вищоiосвiти Х[У (iз змiнами та доповненнями) (наказ 
"iд 

08.0;;;'2;Ъ;r-Б
https :/ibit, lyl3 7чsбQI

комплексний екзамен за фахом передбачае оцiнювання результатiв навчаннjIздобувачiв вищоi освiти щодо iх вiдповiдностi вимог2м пспiт-.л_-ппzilолiХ-,л: __л___-

ш оцiнюва
Таблиця 1

Jл.,UУвач'В ВиЩоt освlти щодо ix вiдповiдностi вимогам освiтньо-професiйноi 
"р;;;;;Середня ocBiTa (iсторiя) у виглядi заповненrи ryл-форми з питаннями з обов'язковихдисциплiн професiйноi пiдготовки в обсязi .r"ч,.,"rЪи'iабусiв.

оцiнка вiдповiдае рiвню сформованостi загальних i фахових компетентностей таотриманих програмних результатiв навчання здобувача оa"ь, та визначаеться шкatлоюектС та нацiональною системою оцiнювання (табл. l),

Критерii оцiнювання здобувачiв з атестацiйного iспиry
<dсторiя Украihи, всесвiтня iсторiя>;

<<Дрхiвна справа та документознавство>>;

Атестацiя е засобом перевiрки теоретичнот й пракгичноi пiдготовки ЗдобувачiвЗГiДНО 3 ТИПОВИМИ ПРОГРаМами. Вона проводиться у формi вiдповiдей на запитаннrI(використання Google форм) з питань, поu'rзани* i. ,aЬрrr"чними та практичнимизапитаннями з ocBiTHboi програми Iсторiя та археологiя n.plпo.o (бакалаврського) рiвня.ПiД ЧаС аТеСТаЦiЙНОГО iСПlТГУ <<Iсторiя Украiни, Ъсесвiтн" iстЬрiя> 
"u 

ur."ruчiю виносягьсяпитанЕя з KypciB з icTopii Украiни (давня, середньовiчна, нова та новiтня iсторiя Украiни) таBcecBiTHboi icTopii (iсторiя первiсного 
"y".rin""rua, 

icTopb стародавнього Сходу, iсторiястародавнiх Грецii та. Риму, iсторiя €вропи (середнi вiки, Ръннiй Новий час, нова тановiтня), iсторiя слов'янських KpaiH, icropi" Сходу (середнi вiки, нова та новiтня),iсгорiографiя. у пiд час атестацiйнЬrо i..r"ry <ApxiBia справа та документознавство) наатестацiю виносяться питання з вiдповiдних KypciB. Тривалiсть iспиту не повиннаперевищувати 2-х годин для кожного модулю .rр" обо"'"зковiй iдентифiкацii здобувачiв.
Максuл,tальна кiлькiсmь балiв за коJrcен моdуль - 100.

за €КТС
Оцiнка за нацiональною

ш кало юДlIаti onal grаd е

Вiдмiнно

'uoo"rn*o 

-._._-
ъ

Незадовiл*о з 
^rо*"*i*Юповторного скJIаданшI

Незадовiл""ЕЪбББйо**
)ВтоDним Вивqенняr,r пи..ттrr--i-,,

Сума балiв Лосаlgrаdе Оцiнка СКТС

90 _ 100 А Excellent
82-89 в

Good74-81 с
64-7з D

Satisfactory60-бз Е
35-59 Fх

Fail|-з4 F



Критерii оцiнювання письмовоi вiдповiдi
з атестацiйного iспиту

<Iсторiя Украihи, всесвiтня iсторiя>>;
<tдрхiвна справа та документознавство>)

здобувач логiчно i глибоко розкрив сугнiсть питання та
послiдовнiсть подiй в koHTekcTi загальноi тематики,
пока:}аВ причино-Наслiдковi зв'язки, окреслив проблемнi
аспекти та концегrЦ/альнi особливостi. ,Щобре володiе
iсторiографiчним та джерельним матерiалом При
викладi матерiалу чiтко формулюються дефiнiцiТ та

Павноmа mq rрунmщriсmо Bidпо"й

здобувач лобре володiе iсторiографiчним та
джерельним матерiалом, за допомогою якого впевнено

20 балiв

Здобувач виrIвив здатнiсть до власних висновкiв, н:tдав
власну оцiнку фактологiчного та джерельного матерiалу

вiдповiдь е послiдовною, логiчно побудованою, у
повному обсязi розкривае змiст питаннrI, у вiдповiдi
встановленi системно-струкгурнi зв'язки

У вiдповiдi презентованi результати власних
дослiджень, роботи з рiзними типами джерел;
сформульОвано розгОр rгугиЙ анал iЗ власн их дослiджень

провеdення dослidэrcень
вiдповiдь демонструе застосування метOдiв дослiджень
iз застосуваннrIм основних методiв джерелознавчою
аналiзу

Граuаmuчн а коре кm н i сm ь вu клаdу
Вiдповiдь викJIадена грамотною, науковою
дотриманням норм та правил лержавноi мови
заzапьна кiлькiсmь

Критерii оцiнювання презентацii з атестацiйного iспиту <<Сучаснi HayKoBi
дослцження в археологЬ

I. ЗМIСТОВI ПАРАМЕТРИ ГОТОВКИ ПРЕЗЕНТ

лъ
Види робiт максимальна

кiлькiсть балiв

l
l0 балiв



методики дослiдження
послiдовнiсть викладеннялопчн1 l0 балiв

Ш. ЯКIСНI IIАРАМЕТРИ ПЦГбТОБКИ ТЛ
ОФОРМЛШНЕЯ ПРЕЗЕНТЛ

вають тему дослiдженнrl

послiдовностi, презентацiя завершуеться, змушуючи
замислитись над iдеею i темою дослiдження
Оформлення презентацii (шрибти,
доцiльними Iа вiдповiдають норма

кольори, графiка тощо) е

Гl
ЗАХИСТ:

лаконiчнiсть i логiчнiсть ви

злглльнл с}rмл БллIв (

Гарант ОП Га_rrина МИХМЛЕНКо
(Пiдпис)


