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Опис навчальної дисципліни 

 

Історична регіоналістика та європейські студії 
 

 

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 Вибіркова  

Загальна кількість годин  150 

Кількість кредитів ECTS  5 

Кількість змістових модулів 2 

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  

Самостійна робота 110 год.  

Індивідуальні завдання -  

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 

4 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є здобуття аспірантами теоретичних і 

практичних знань і навичок з проблематики методологічних засад історичної 

регіоналістики для забезпечення їхньої професійної підготовки у якості науковців. 

Основні завдання курсу: 

- визначити основні тенденції світового історіографічного процесу в галузі 

мікроісторії та регіональної історії; 

- окреслити головні напрямки впровадження мікроісторичних студій в галузі 

історії України та Європи; 

- визначити теоретико-методичне забезпечення для реалізації мікроісторичних 

проектів; 

- оволодіння методикою проведення прикладних мікроісторичних досліджень 

проблемних питань історії України та європейської історії. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант має: 

знати: 

- зміст і завдання курсу, його значення для вивчення історії України; 

- основні поняття та категорії мікроісторії та регіональної історії; 

- основні тенденції світового історіографічного процесу в галузі мікроісторії та 

регіональної історії;  

- методику проведення мікроісторичних досліджень; 

вміти: 

- визначити зміст і завдання курсу; 

- вільно володіти термінологією курсу; 

- орієнтуватись у загальносвітовому історіографічному процесі щодо проблем 

мікроісторії та локальної історії; 

- застосовувати на практиці методи мікроісторичного дослідження. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

- аналізувати теорії територіальної організації суспільства і регіонального 

розвитку про принципи і фактори розміщення продуктивних сил, актуальні 

проблеми розвитку регіонів, формування і функціонування регіональних 

суспільно-територіальних систем, зміст і напрями регіональної політики; 

визначати альтернативні стратегічні напрями розвитку організаційних систем; 

- розуміти значення історичної регіоналістики для вирішення практичних проблем 

українського суспільства, зокрема, оптимізації регіональної політики. 

- інтегрувати знання з дисципліни для поглибленого розуміння проблеми сфери 

діяльності, впровадження інноваційних заходів, раціоналізації практичної 

діяльності, отже, підвищити рівень особистої кваліфікації.  



 

Програма та структура навчальної дисципліни  

для повного терміну денної форми навчання 
 

Нзви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб ін

д 

с.р. л с лаб ін

д 

с.р

. 

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

Змістовий модуль 1. Формування наукового простору та методологічних засад 

історичної регіоналістики. 

Тема 1. Теоретичні 

основи історичної 

регіоналістики 

України та Європи 

 2 2     2     

Тема 2. Становлення 

інформаційної 

системи та 

інфраструктури 

історичної 

регіоналістики в 

Україні 

 2 2          

Тема 3. Становлення 

інформаційної 

системи та 

інфраструктури 

історичної 

регіоналістики в 

Європі 

 2 2      2    

Тема 4. Становлення 

і розвиток знань про 

регіони кінця ХVІІІ 

початку ХХ ст. 

 2 2          

Тема 5. Становлення   

регіональної 

історіографії. 

Наукові школи 

 2 2     2     

Змістовий модуль 2. Традиції і новації у відображенні історичного процесу 

Тема 6. Теоретико-

пізнавальні та 

прикладні функції 

історичної 

регіоналістики ХІХ-

поч. ХХ ст. 

 2 2     2     

Тема 7. Структура і 

функції історичної 

регіоналістики 20-90-

х років ХХ-поч. ХХІ 

ст.  

 2 2          

Тема 8 Краєзнавство 

і регіонознавство  

 2 2     2     



Тема 9. 

Методологічні 

проблеми 

регіональної 

історіографії 

 2 2          

Тема 10. 

Адміністративно-

територіальний 

устрій України та 

Європи в 

історичному вимірі. 

 2 2      2    

Усього годин  40 20 20    12 8 4    

 

Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

1 Термінологічний інструментарій історичної 

регіоналістики України та Європи.  

2 

2 Найважливіші дослідницькі напрями регіоналістики 2 

3 Регіоналістика в світовому та українському контексті. 2 

4 Історична регіоналістика в системі наук про людину й 

довкілля 

2 

5 Регіональна історія 2 

6 Історична урбаністика 2 

7 Традиції «землеописань». Пошук критеріїв районування. 2 

8 Історична регіоналістика у контексті процесів 

диференціації та інтеграції у природничих та 

соціогуманітарних науках. 

2 

9 Проблематика селянської історії та історії родини в 

контексті локальної історії 

2 

10 Регіональна мемуаристика у проблемному полі 

локальної історії 

2 

 Разом 20 
 

 

Контрольні питання для визначення рівня  

засвоєння знань  

 

Розгорнуті контрольні запитання 

1. Глобалізація і регіоналізація як взаємопов'язані і взаємообумовлені 

проблеми. Формування нетрадиційних методологічних підходів 

2. Хорологічна концепція, її витоки, суть відродження на сучасному етапі 

3. Поняття «регіональна наука», її розвиток у другій пол. ХХ – на поч. ХХІ 

ст. в зарубіжних країнах 

4. Витоки і становлення історичної регіоналістики в Україні як 

специфічного напряму наукових досліджень 



5. Значення регіоналістики для вирішення практичних проблем 

українського суспільства 

6. Ієрархія складових (структура) регіоналістики 

7. Поняття «регіоналізм», «регіоналізація» 

8. Внесок істориків-регіоналістів 20-х років ХХ ст. у розробку предметної 

сфери історичної регіоналістики 

9. Сучасне бачення об’єктно-предметної сфери історичної регіоналістики 

10. Зв’язок історичної регіоналістики з іншими науковими дисциплінами та 

розмежування їх предметних полів 

11.  Методологічні основи історичної регіоналістики 

12.  Поняття «простору», «території», „місця» в історичній регіоналістиці 

13. Поняття «середовище», «комунікація», «ландафт» в історичній 

регіоналістиці 

14. Поняття «регіон»(район), полісемантичність терміну. Регіон у 

понятійно- термінологічній системі історичної регіоналістики 

15. Поняття «Історико-географічний регіон» (ІГР) у понятійно-

термінологічній системі історичної регіоналістики. ІГР-ни України 

16.  Поняття «місто» у понятійно-термінологічній системі історичної 

регіоналістики. Класифікація міст 

17. Поняття «історичне місто», «історичне село». Історичні міста і села 

України 

18. Сучасний стан розвитку вітчизняного містознавства та історичної 

урбаністики 

19. Стихійно-описовий етап створення інформаційної бази регіонознавства 

20. Цілеспрямовано-описовий етап формування знань про регіони України 

21. Економіко-географічний етап у створенні емпіричної бази 

регіонознавства (ХІХст.). 

22. Земська статистика та створення нового жанру регіональних досліджень.  

23. Розробка критеріїв районування України О.Шафонським, 

Я.Маркевичем. П.Чубинським, І.Житецьким 

24. Схеми районізації України у працях українських істориків і географів: 

М.Аркаса, С.Рудницького, В.Кубійовича. 

25. Наукові товариства як центри регіональних досліджень (І пол. XIX ст.) 

26. Київські центри регіональних досліджень (II пол. XIX ст.) 

27. Церковно-історичний напрям регіональних досліджень 

28. Внесок у регіоналістику журналу «Киевская старина» 

29. Українське наукове товариство у Києві та його діяльність 

30. Воєнно-історичний напрям досліджень в Україні (поч. XX ст.) 

31. Одеське товариство історії та старожитностей як науковий центр 

дослідження політичної і етнічної історії Південної України 

32. Роль у становленні української історичної регіоналістики Наукового 

товариства імені Тараса Шевченка у Львові. 

33. Наукові товариства Правобережної України (II пол. XIX – поч. XX ст. 

34. Історико-філологічне товариство при Харківському університеті та його 

роль у дослідженні Лівобережжя і Слобожанщини 



35. Краєзнавчі центри Чернігівщини (60-ті pp. XIX – поч. XX ст.). 

36. Внесок у вивчення регіонів України губернських вчених архівних 

комісій 

37. Адміністративно-територіальний поділ України в XIX ст. 

38. Внесок у справу регіонального дослідження історії України комісій 

ВУАН. 

39. Внесок у справу дослідження регіонів України представників російської 

та папської наукових шкіл. 

40. Внесок М.Максимовича у розвиток української історичної 

регіоналістики 

41. Роль М.Костомарова у започаткували і «земельного» напряму в 

історіографії України 

42. «Земельний» напрям в історичній школі В.Антоновича 

43. «Обласництво» Д.Багалія та його школи. Дослідження історії 

Слобідської, Лівобережної та Південної України. 

44. Д.Яворницький та його внесок у розвиток регіоналістики 

45. Регіоналістика у львівській історичній школі М.Грушевського 

46. Оформлення київської школи М.Грушевського. Створення та діяльність 

комісій порайонного дослідження історії України. 

47. Схема районізації України М.Грушевського. «Закон про поділ України 

на землі». 

48. Наукова діяльність М.Слабченка. Формування одеської школи 

М.Слабченка та її діяльність 

49. Розробка принципів районізації в СРСР у 20 – 30-ті роки XX ст. Критика 

радянської схеми економічного районування представниками української 

політичної думки 

50. Адміністративно-територіальні реформи 20 – 30-х pp. XX ст. та причини 

їх невдач 

51. Концепції районування впроваджувані у практику в Україні в 

післявоєнний період 

52. Вироблення нових схем суспільно-георафічного та економічного 

районування в незалежній Україні 

53. Основні одиниці адміністративно-територіального поділу українських 

земель в різні часи 

54. Формування сучасного адміністративно-територіального поділу України 

55. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні 

пріоритети 

 

Методи навчання 

Для викладення теоретичного матеріалу застосуються лекційні заняття. 

Кожна лекція охоплює матеріал певної теми курсу з тим, щоб одержані 

теоретичні знання аспіранти могли закріпити шляхом обговорення конкретних 

питань під час семінарських занять, самостійної підготовки доповідей, 

повідомлень за заданою тематикою.  

Передусім застосується дослідницький метод навчання: викладач ставить 



перед аспірантами проблему, і ті вирішують її під час самостійної підготовки до 

семінарського заняття чи підготовки публікації, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, 

підбираючи для цього необхідні джерела інформації, приклади, матеріали тощо. 

Застосовуються також і методи взаємодії викладача та аспірантів (дискусія, 

круглий стіл тощо), методи самостійної роботи аспірантів.  

 

 

Форми контролю 

Застосовується вхідний контроль з метою з’ясування рівня знань аспірантів із 

дисципліни, яка є базовою для вивчення цієї дисципліни. Проводиться на початку 

вивчення дисципліни шляхом усного опитування або експрес-контролю 

(тестування). Поточний контроль проводиться на кожному семінарському 

аудиторному занятті. Проводиться у формі усного опитування, виступів 

аспірантів, тестування, контрольних робіт. Модульний контроль проводиться у 

вигляді письмової контрольної роботи з метою оцінювання знань і умінь, набутих 

під час вивчення тем відповідного модулю.  

По закінченню вивчення курсу проводиться залік, що полягає в оцінці 

засвоєння аспірантами знань на підставі виконання ними певних видів робіт на 

семінарських заняттях і виконання індивідуальних завдань.  

 

Розподіл балів, що присвоюється аспірантам 

Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань з дисципліни, 

яка завершується заліком, становить за поточну успішність 50 

балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань за 

різними системами. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання студента відбувається згідно положення «Про екзамени та заліки 

у НУБіП України» від 27.02.2019 р. протокол № 7 з табл. 1. 

 

Таблиця 1. Співвідношення між національними оцінками 

і рейтингом здобувача вищої освіти 

 

Оцінка національна 
Рейтинг здобувача вищої освіти, 

бали 

відмінно   90-100 

добре 74-89 

задовільно 60-73 

незадовільно  0-59 

 



Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни Rдис 

(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 

студента (слухача) з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): Rдис= Rнр+Rат 
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еволюція, сучасний стан, проблеми реформування. У 2-х ч. / Верменич Я.     
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датування. Науково-довідкове видання / Я.В. Верменич, В.І. Дмитрук, 
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