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Програмні результати навчання

- Здатність продукувати результат наукових досліджень з фаху.
- Здатність ефективно задіяти можливості міждисциплінарних
зв’язків для реконструкції всесвітньої історії, військових
конфліктів, політики пам’яті та комеморації локальних та
глобальних конфліктів, а також конкретного історичного етапу
крізь призму політичних, економічних, соціокультурних
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-

-

контактів.
Здатність формулювати та вдосконалювати актуальне
дослідницьке завдання, накопичувати та систематизувати
необхідну інформацію для її розв’язання та формулювати
науково вагомі висновки.
Здатність аналізувати джерела та історіографію різних
історичних періодів відповідно до завдань дослідження,
інтерпретувати та контекстуалізувати ці матеріали.
Обізнаність у наукових стандартах та вміння дотримуватися їх
щодо точності та обсягу локалізованої документації,
використаної для підготовки проміжних завдань та підсумкового
дисертаційного дослідження.
Здатність працювати продуктивно у дослідницькому мініколективі, щоб отримати та систематизувати наукову
інформацію, брати відповідальність за організацію певного
етапу колективної роботи, відіграючи, за необхідністю, роль
головуючого у дискусії в багатопрофільній за професійними
інтересами та полікультурній міжнародній групі.
Здатність презентувати письмові тексти та робити усні
презентації різного рівня складності українською чи іноземною
мовами, відповідно до спеціалізації та конкретного
дослідницького завдання.
Здатність використовувати ІКТ-ресурси на основі принципу
науковості із дотриманням високих стандартів аналізу
письмових та електронних текстів, традиційних архівних та
усних джерел.
Спроможність розрізняти різні регістри наукового викладу та
застосовувати їх відповідно як письмово, так і усно в коротких
викладах, оглядах, та у випускній кваліфікаційній роботі
(дисертації).
Здатність запланувати, провести та завершити науковий проект,
що використовує науковий інструментарій споріднених
дисциплін, для розв’язання дослідницького завдання з
всесвітньої історії; презентувати його у формі тексту з
використанням посилань, додатків, документів відповідно до
теми.

Анотація змісту нормативних та дисциплін вільного вибору
ППН2 Актуальні проблеми всесвітньої історії
Мета навчальної дисципліни – підготувати здатність орієнтуватися в
сучасній системі джерел інформації, аналізувати історичні джерела та
узагальнювати їх, визначати основні прояви локальних, регіональних та
глобальних конфліктів, орієнтуватися у важливих подіях світової історії

Завдання: надання слухачам системних знань стосовно теоретичних
аспектів сучасних інтерпретацій історії воєн та політики пам’яті, а також
сформувати наступні компетенції:
- готовність з повагою та дбайливо відноситись до історичної спадщини
і культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні
відмінності;
- здатність розуміти рушійні сили та закономірності історичного
процесу; місце людини в історичному процесі, політичній організації
суспільства, використати ці знання у професійній діяльності;
- мати культуру мислення, здатність до узагальнень, аналізу сприйняття
інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення, вміння з точки
зору логіки вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову;
- здатність виходити з базових знань в галузі гуманітарних та
суспільствознавчих наук (філософії, культурології, історії, міжнародних
відносин, психології, соціології) у процесі формування свого світогляду,
розуміти проблеми взаємовідносин суспільства і людини, забезпечення
взаємозв’язку свободи і відповідальності, значення духовного і ціннісного
вибору, розширювати кругозір у контексті одержаного культурологічного
знання; вміння використовувати гуманітарні знання у своїй соціальній і
професійній діяльності.
За підсумками вивчення дисципліни аспірант повинен знати:
- базові факти про основні військові конфлікти в історії людства і їх
хронологію;
- головну історичну фактологію, дати, події та імена історичних діячів
і провідних персоналій, які пов’язані з цими конфліктами;
- особливості формування і розвитку основних суспільних інститутів,
що відповідають за формування політики пам’яті на державному
рівні;
- сучасні підходи до збереження колективної пам’яті;
- нові підходи до комеморації пам’яті про війну.
За підсумками вивчення дисципліни аспірант повинен вміти:
- використовувати отримані знання в практичній діяльності;
- висловлювати і обґрунтовувати свою позицію з питань, що
стосуються ціннісної дотичності до історичного минулого;
- вести пошук необхідної інформації з певної тематики, аналізувати
джерела
- характеризувати сучасний стан історичної науки у галузі досліджень
з історії військових конфліктів та політики пам’яті;
- застосовувати науковий досвід вітчизняної та світової історичної
науки при здійсненні власних наукових досліджень;
- аналізувати тенденції, проблеми і перспективи розвитку сучасної
історичної науки у галузі всесвітньої історії.

Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Вступ до дисципліни.
Предмет, мета і завдання курсу «Пам’ять про війну: ретроспектива та
перспектива». Поняття «пам’ять», «історична пам’ять», «колективна
пам’ять», «індивідуальна пам’ять», «політика пам’яті», «комеморація».
Сучасні підходи до вивчення історичної пам’яті та політики пам’яті. Поняття
«війна» і теорія конфліктів. Характерні риси та відмінності війн від інших
конфліктів. Базові концепції воєнних конфліктів. Підходи Клаузевіца до
характеристики війни та сучасні інтерпретації.
Тема 2. Роль війни в еволюції системи міжнародних відносин
Локальні та регіональні конфлікти в історії людства. Способи ведення
давніх війн та їх відображення в історичних джерелах. Героїзація учасників
війни та демонізація ворога в історичних хроніках. Наслідки війн: перебудова
та реструктуризація політичної мапи в історії людства. Війна та розвиток
дипломатії в історії людства. Масові війни в історії: масштаби, причини,
наслідки. Мирне населення та війна у вимірі історичної та колективної
пам’яті.
Тема 3. Наполеонівські війни (поч. ХІХ ст.)
Європа в епоху наполеонівських війн: різні інтерпретації в історичних
джерелах. Роль географічного фактору за спогадами учасників війни.
Політичні та економічні наслідки наполеонівських війн. Пам’ять про
наполеонівські війни: комеморація у сучасних країнах Європи. Історія
наполеонівських війн у сучасних підручниках історії.
Тема 4. Перша світова війна: причини та наслідки
Велика війна та її наслідки для подальшого розвитку світу. Перша
світова війна: основні історіографічні підходи. Щоденники, спогади, листи як
спосіб збереження історичної пам’яті про Велику війну. Перехід процесів
збереження історичної пам’яті в інформаційний вимір. Публікаційна
діяльність та пам’ять про Велику війну.
Тема 5. Друга світова війна та її комеморація
Друга світова війна та її значення для різних сторін конфлікту.
Формування політики пам’яті про Другу світову війну. Західні та радянські
практики. Пострадянські практики пам’яті про Другу світову війну. Друга
світова війна чи Велика вітчизняна війна? Війни пам’ятей. Шкільна історія та
підручники у війнах пам’ятей. Візуалізація пам’яті про Другу світову війну:
матеріальний та цифровий виміри. Перехід процесів збереження історичної
пам'яті в інформаційний вимір. Глобальні та національні тематичні он-лайн
проекти про Другу світову війну.

Тема 6. «Холодна війна» СРСР з країнами Заходу
Холодна війна в історії Європи та світу. Інтерпретації Холодної війни у
сучасних історичних дослідженнях та шкільних підручниках з історії.
Холодна війна в офіційній риториці лідерів провідних країн світу.
Комеморація подій Холодної війни. Тематичні музеї, присвячені історії подій
Холодної війни. Історіографічна спадщина історії Холодної війни.
Тема 7. Військові конфлікти на пострадянському просторі (кінець
ХХ – поч. ХХІ ст.)
Постбіполярна ситуація у світі та розпад СРСР. Вплив завершення
Холодної війни на країни пострадянського простору. Локальні конфлікти на
теренах колишнього СРСР: підґрунтя, історичні корені та основні події.
Інтерпретації причин локальних конфліктів на теренах пострадянських країн.
Формування пам’яті про локальні конфлікти як елемент політики пам’яті
нових незалежних держав. Відмова від колоніального минулого та політика
пам’яті через призму комеморації локальних конфліктів. Війни пам’яті на
пострадянському просторі.
Тема 8. Сучасні війни та усна історія воєнного сьогодення
Сучасні локальні та регіональні конфлікти: основні причини,
хронологічний та географічний вимір. Союзники та суперники. Сучасні війни
у новинах. Засоби масової комунікації та відображення війни. Усна історія
воєнного сьогодення. Нові комеморативні практики у країнах світу.
Диджиталізація комеморації війни та її жертв.
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