
 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор Національного 

університету біоресурсів і  

природокористування України 

професор 
 

______________В.Д.Шинкарук 

______ _______________2022р. 

 

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО: 

на засіданні вченої ради  

гуманітарно-педагогічного факультету 

протокол №___ від __ ________ 2022 р. 
 

доцент ____________ І.М.Савицька 

 

на засіданні кафедри міжнародних 

відносин і суспільних наук 

протокол № 9 від 03 травня 2022 р. 

завідувач кафедри 
 

_________________            В.В.Стрілець 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ  

ТА ДОСЛІДНИЦЬКІ ДИХОТОМІЇ 
 
 

галузь знань                     03 Гуманітарні науки 

спеціальність                   032 Історія та археологія 

рівень вищої освіти        третій (освітньо-науковий) рівень 

гуманітарно-педагогічний факультет 
 

Розробник: доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук 

Кравченко Наталія Борисівна, кандидат історичних наук, доцент 

 
 

Київ – 2022 р. 



2 

 

Опис навчальної дисципліни  

«Історичні студії та дослідницькі дихотомії» 

 

Галузь знань, спеціальність, рівень вищої освіти (освітній ступінь) 

 

Рівень вищої освіти  

(освітній ступінь) 

 третій (освітньо-науковий) рівень 

Галузь знань  03 Гуманітарні науки 

Спеціальність  032 Історія та археологія 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Обов’язкова  

Загальний обсяг годин  150 

Кількість кредитів ECTS  5 

Форма контролю Залік                  

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 1  

Семестр 1  

Лекційні заняття 20 год.  

Практичні, семінарські заняття 20 год.  

Лабораторні заняття -  

Самостійна робота 110  

Індивідуальні завдання -  

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми 

навчання 

4  
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Метою вивчення дисципліни є: сформувати систему знань про основні 

напрями історичних студій та основні дослідницькі дихотомії.  

  Курс «Історичні студії та дослідницькі дихотомії» виходить з необхідності  

розв’язання таких завдань: 

 розширити уявлення про історію та історичні дослідження в різні історичні 

епохи та актуалізувати їх для сьогодення; 

 розкрити особливості наукових досліджень за напрямами;  

 познайомити з основними актуальними проблемами вітчизняного та 

зарубіжного історичного дослідження; 

  дослідити концепт  дихотомії в  історичному процесі та науковій думці. 

 

У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен:  

 

знати:  

 основні напрямки  розвитку світової і вітчизняної історичної науки; 

 концепт  дихотомії в  історичному процесі та історичному дослідженні; 

вміти: 

 брати участь у критичному діалозі та відстоювати власні позиції;  

 проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел, наукових текстів 

в історичній галузі та суміжних галузей;  

 шукати власні шляхи вирішення проблеми, здійснювати критичний аналіз 

власних матеріалів;  

 генерувати власні ідеї та приймати обґрунтовані рішення. 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку у напрямі 

дослідження; 

 здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї; 

 компетентність у володінні інформацією щодо сучасного стану і тенденцій 

розвитку світової і вітчизняної історичної науки; 

 компетентність у розробці та реалізації наукових проектів та програм; 

 компетентність  у прийнятті обґрунтованих рішень; 
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Програма та структура навчальної дисципліни для повного терміну денної 

(заочної) форм навчання 

 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1. Головні напрями історичних студій 

Тема 1. 

Антикознавство 

1 4 2 2     2     

Тема 2. Медієвістика 2 4 2 2      2    

Тема 3. Новістика 3 4 2 2          

Тема 4. 

Сходознавство 

4 4 2 2          

Тема 5. 
Слов’янознавство 

5 4 2 2     2     

Модуль 2. Основні дослідницькі дихотомії 

Тема 6. Схід і Захід в 

історичному 

процесі: минуле і 

сучасність 

6 4 2 2     2     

Тема 7. Феномен 

орієнталізму в 

історичній науці. 

7 4 2 2          

Тема 8. Історія країн 

Європи та Америки 

й Азії та Африки як 

двох історичних 

полюсів розвитку 

людства.  

8 4 2 2     2     

Тема 9. Виникнення 

і взаємовплив 

східних і західних 

цивілізацій.  

9 4 2 2          

Тема 10. Модерна 

історія Заходу і 

Сходу. 

10 4 2 2      2    

Усього годин  40 20 20     12 8 4    
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Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Наукові історичні студії давньогрецьких і давньоримських 

істориків і філософів. 

2 

2 Наукові історичні студії середньовічних істориків і філософів.  2 

3 «Занепад Європи» Освальда Шпенглера і «Піднесення Заходу» 

Уїльяма Магніла: спільне і відмінне у визначенні минулого і 

майбутнього західної цивілізації. 

2 

4 Сходознавство в Україні в іменах: А.Ю. Кримський, О.Й. Пріцак, 

В.М. Бейліс.  

2 

5 Історія східних, південних і західних слов'ян: концептуальний 

аспект.  

2 

6 «Орієнталізм» Едварда Саїда: загальна характеристика та 

конкретно-історичний аналіз.  

2 

7 «Кім» Редьярда Кіплінга і поняття кроскультурності та 

міжцивілізаційності у дихотомії «Захід - Схід». 

2 

8 «Росія і Європа» М.Я Данилевського як основоположна праця про 

«європейський» Схід і «азійський» Захід. 

2 

9 Проблеми пошуку місця України у цивілізаційному діалозі Схід-

Захід. 

2 

10 «Україна між Сходом і Заходом» в науковому дискурсі. 2 

 

Контрольні питання, комплекти тестів  

для визначення рівня засвоєння знань  

Контрольні питання 

1. Історія Стародавнього світу у світлі сучасної історичної 

науки: Крито-мікенська цивілізація, Древні Греція і Рим. 

2. Наукові історичні студії давньогрецьких і давньоримських 

істориків і філософів. Історична спадщина культур і цивілізацій 

Стародавнього світу та її актуалізація. Македонське питання з 

сучасних міжнародних відносинах. 

3. Історія Середніх віків у світлі сучасної історичної науки: 

Західна і Східна Європа в епоху Середньовіччя, автохтонні цивілізації 

Америки, кроскультурний обмін з епоху Великих географічних 

відкриттів. 

4. Наукові історичні студії середньовічних істориків і філософів. 

5. Відродження: специфіка західної культури, класифікація періодів. 

6. Гуманізм як ідейна течія та її актуальність для сьогодення. 

7. «Занепад Європи» Освальда Шпенглера і «Піднесення Заходу» Уїльяма 

Магніла: спільне і відмінне у визначенні минулого і майбутнього західної 

цивілізації. 

8. Концептуалізація підходів до вивчення історії. Теорія та 
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історія між цивілізаційних взаємостосунків по лінії «Схід - Захід». 

9. Національні історичні школи окремих країн та їх представники. 

10. Напрями сучасних досліджень країн Європи та Америки, 

Азії та Африки у новий та новітній час. 

11. Сучасна українська новістика та перспективи наукових 

пошуків. 

12. Історія Сходу від древності до сьогодення: концептуальний аспект. 

13. Проблематика сучасних сходознавчих досліджень та їх актуальність. 

14. Феномен орієнталізму в історичній науці. 

15. «Орієнталізм» Едварда Саїда: загальна характеристика та конкретно-

історичний аналіз. 

16. Історія країн Європи та Америки й Азії та Африки як двох 

історичних полюсів розвитку людства. 

17. Виникнення і взаємовплив східних і західних цивілізацій. 

18. «Кім» Редьярда Кіплінга і поняття крос культурності та міжцивілізаційності у 

дихотомії «Захід - Схід». Модерна історія Заходу та Сходу.  

19. Слов'янознавство: зародження і формування як науки. 

20. Слов'янознавство в світі. 

21. Історія східних, південних і західних слов'ян: концептуальний аспект. 

22. Проблеми формування держав у західних і південних слов'ян. 

 

Тестові завдання 

 

Із названих мислителів стародавності засновником історичної науки 

уважається: 

а) Клавдій Птолемей 

б) Гай Пліній Секунд 

в) Геродот 

г) Корнелій Тацит 

 

 Із названих мислителів прихильником цивілізаційного розуміння світового 

історичного процесу був: 

а) Джордано Бруно 

б) Жан Жак Руссо 

в) Фрідріх Енгельс 

г) Арнольд Тойнбі 

 

 Яка з названих концепцій розвитку світових цивілізацій ґрунтується на 

уявленні, що людство розвивається від простого до складного через  

вдосконалення на засадах прогресу? 
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а) лінеарна концепція 

б) концепція “осьового часу” розвитку 

в) постмодерністська концепція 

г) східна екзотерична концепція 

 

 Яка з названих концепцій розвитку світових цивілізацій ґрунтується на 

вченні про розвиток Космосу згідно із законом Гармонії ? 

а) лінеарна концепція 

б) концепція “осьового часу” розвитку 

в) постмодерністська концепція 

г) східна екзотерична концепція 

 

Яка з названих концепцій розвитку світових цивілізацій ґрунтується на 

міркуванні, шо історія людства обмежена чотирма періодами існування, а саме: 

доісторичним, стародавнім, імперським, технічним ? 

а) лінеарна концепція 

б) концепція “осьового часу” розвитку 

в) постмодерністська концепція 

г) східна екзотерична концепція 

 

Україна являє собою: 

а) окрему самостійну цивілізацію 

б) складову західноєвропейської цивілізації 

в) складову східноєвропейської цивілізації 

г) цивілізаційно неоднорідне суспільство, до складу якого входять елементи 

різних цивілізацій 

 

 

Методи навчання. 

Метод навчання – взаємопов’язана діяльність викладача та здобувача, 

спрямована на засвоєння здобувачем системи знань, набуття умінь і навичок, їх 

виховання і загальний розвиток. У вузькому значенні метод навчання є способом 

керівництва пізнавальною діяльністю здобувачів, що має виконувати три функції: 

навчаючу, виховну і розвиваючу. Складовою методу навчання є прийом навчання. 

Прийом навчання – сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяють 

досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретного методу. Чим багатший 

арсенал прийомів у структурі методу, тим він повноцінніший та ефективніший.  

Методи навчання класифікують на: методи готових знань (здобувачі 

пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам’ятовують, а в разі 

необхідності відтворюють її) і дослідницький метод (передбачає активну 
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самостійну роботу здобувачів при засвоєнні знань: аналіз явищ, формулювання 

проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків), 

який найбільш повно реалізується в умовах проблемного навчання. При вивченні 

дисципліни здобувачі на лекціях використовують в основному метод готових 

знань, тоді як на семінарських – дослідницький метод. Саме останній дозволяє 

закріпити, узагальнити і систематизувати отримані знання.  

Залежно від походження інформації виділяють: словесні, наочні та 

практичні методи; від мети: методи здобуття нових знань, метод формування 

умінь і навичок, метод застосування знань на практиці, методи творчої діяльності, 

методи закріплення знань, умінь і навичок, методи перевірки і оцінювання знань, 

умінь і навичок. На лекціях ми використовуємо презентації, адже унаочнення 

матеріалу покращує рівень сприйняття. Також використовуються і всі інші 

методи.   

 

Форми контролю. 
За місцем, яке посідає контроль у навчальному процесі, розрізняють 

попередній (вхідний), поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 

Попередній контроль (діагностика вихідного рівня знань) застосовується як 

передумова для успішного планування і керівництва навчальним процесом. Він 

дає змогу визначити наявний рівень знань дня використання їх викладачем як 

орієнтування у складності матеріалу. Попередній контроль у вигляді перевірки і 

оцінки залишкових знань проводять також через деякий час після підсумкового 

іспиту з певної дисципліни як з метою оцінки міцності знань, так і з метою 

визначення рівня знань з забезпечуючих предметів для визначення можливості 

сприйняття нових навчальних дисциплін. 

Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального 

матеріалу. Управління навчальним процесом можливе тільки на підставі даних 

поточного контролю. Завдання поточного контролю зводяться до того, щоб: 

 виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що 

вивчається; 

 визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

 виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи, 

встановивши причини, які перешкоджають їх роботі; 

 виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і намітити 

шляхи і засоби їх розвитку; 

 стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

Рубіжний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, 

тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних 

якостей здобувачів. Його завдання - сигналізувати про стан процесу навчання 
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здобувачів для вжиття педагогічних заходів щодо оптимального його 

регулювання.   

Підсумковий контроль являє собою іспит (залік) здобувачів з метою оцінки 

їх знань і навиків у відповідності до моделі ОС. Основна мета іспитів - 

встановлення дійсного змісту знань здобувача за обсягом, якістю і глибиною і 

вміннями застосовувати їх у практичній діяльності. 

 

Критерії національної оцінки знань  

Оцінка «Відмінно» виставляється аспіранту, який систематично працював 

протягом семестру, показав під час підсумкової атестації різнобічні і глибокі 

знання програмного матеріал, вміє успішно виконувати завдання, які передбачені 

програмою, засвоїв зміст основної та додаткової літератури, усвідомив 

взаємозв’язок окремих розділів дисципліни, їхнє значення для професії, виявив 

творчі здібності у розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу, 

проявив здатність до самостійного оновлення і поповнення знань. 

Оцінка «Добре» виставляється аспіранту, який виявив повне знання 

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою 

завдання, засвоїв основну літературу, шо рекомендована програмою, показав 

достатній рівень знань з дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення та 

поповнення у ході подальшого навчання та професійної діяльності. 

Оцінка «Задовільно» виставляється аспіранту, який виявив знання основного 

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання 

та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, 

передбачених програмою, допустив окремі похибки у відповідях на іспиті і при 

виконанні іспитових завдань, але володіє необхідними знаннями для подолання 

допущених похибок під керівництвом науково-педагогічного працівника. 

Оцінка «Незадовільно» виставляється аспіранту, який не виявив достатніх 

знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки 

у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги викладача 

використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками 

самостійної роботи. 

Складання диференційованих заліків оцінюється так само, як і 

складання екзаменів. 

Результати складання заліків оцінюються за національною 

двобальною шкалою: «Зараховано» чи «Не зараховано». Щоб одержати оцінку 

«Зараховано», рейтинг аспіранта із засвоєння дисципліни (чи виконання іншого 

виду навчальної роботи) має становити не менше, ніж 60 балів за 100-бальною 

шкалою. 

Рейтинг аспіранта із засвоєння дисципліни у балах 

(також і рейтинги з виконання інших видів навчальної роботи) переводиться у 
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національні оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Незадовільно» згідно з 

таблиці 1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України»:  

 
Для визначення рейтингу здобувана вищої освіти із засвоєння 

дисципліни Rдис (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації Rат (до 30 балів) 

додається до рейтингу з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): R дис= R нр + Rат. 

 

Методичне забезпечення 

Робоча навчальна програма дисципліни «Історичні студії та дослідницькі 

дихотомії». 
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