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I. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
Тематичний план
№

Назва теми

1.
2,3

Початок історії людства
Історія стародавніх країн та витоки
античності
Історія країни, що досліджується, в
епоху середньовіччя
Формування колоніальної системи

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Лекції Семін Самост. Всього
работа
2
4
6
8
8
2

Країнознавча характеристика країни,
що досліджується
Проблеми переходу до
індустрального суспільства країни,
що досліджується та його розвиток
Основні проблеми розвитку історії
країни, що досліджується, в першій
половині XX ст.
Специфіка розвитку країни, що
досліджується, у другій половині XX
ст. і формування постіндустріального
суспільства
Роль пандемій у розвитку людства та
глобальні проблеми цивілізаційного
розвитку
Разом

4

6

2

2

4

2

2

2

6

2

2

4

8

2

2

2

6

2

2

4

8

2

2

4

8

14

12

34

60

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
та програмні результати навчання
Компетентності,
Програмні
якими має володіти навчання
здобувач

Системні

результати

Найменування
навчальних
дисциплін, практик/
кількість кредитів/
вільного
відділ, що забезпечує

2.1.Дисципліни
вибору
Здатність
аргументувати Історія країни,
власну
дослідницьку досліджується

що
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Інструментальні

Міжособистісні

Фахові

позицію та визначати її
місце
у
сучасному
науковому дискурсі країни,
що досліджується.
Наявність цілісних уявлень
щодо ключових тенденцій
та етапів розвитку історії
країни, що досліджується.
Підготовка
майбутніх
дослідників до проведення
фахового аналізу історії
країни, що досліджується.
Вміння проектувати та
реалізовувати
власну
науково-дослідницьку
діяльність.
Базові знання структурних
характеристик та ключових
категорій з тематики історії
країни, що досліджується;
вміння аналізувати сучасні
методологічні підходи до
вирішення
актуальних
проблем
країни,
що
досліджується;
вміння
застосовувати
отримані знання під час
проведення
власних
наукових досліджень.
Навички групової роботи,
міжособистісної взаємодії і
спілкування.
Вміння
визначати етичні наслідки
власної
професійної
діяльності.
Засвоєння основ базових
знань
з
професії.
Спроможність до синтезу
та
дедуктивного
розв’язання
теоретичних

2 кредити ЄКТС
ДУ
«Інститут
всесвітньої
історії
НАН України»
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проблем, що виникають в
процесі
наукової
діяльності.
Уміння
знаходити та
аналізувати інформацію з
різних
джерел;
аргументувати
власну
дослідницьку позицію.
Анотація змісту нормативних та дисциплін вільного вибору
ППН2 Історія країни, що досліджується
Мета навчальної дисципліни
Ознайомити аспірантів з головними історичними подіями таких
провідних краї світу, як США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія,
Китай. Розвинути здібності розуміти історичну обумовленість явищ і
процесів сучасного світу, визначати власну позицію по відношенню до
навколишньої дійсності, співвідносити свої погляди і принципи з
світоглядними системами, що історично виникли. Сформулювати історичне
мислення - здатність розглядати події і явища з точки зору їх історичної
обумовленості, зіставляти різні версії і оцінки історичних подій та
особистостей, визначати власне ставлення до дискусійних проблем
минулого і сучасності.
Завдання: надання аспірантам системних знань з загальної проблематики
розвитку країни, що досліджується; сформувати теоретичні знання і
практичні навички у сфері знань про країни, що досліджується, що
передбачає ознайомлення з різноманітними даними відносно населення,
господарства, культури та соціально-політичної організації держави.
За підсумками вивчення дисципліни аспірант повинен знати:
- Основні факти, процеси і явища, що характеризують країну, яка
вивчається;
- Сучасні версії і трактування найважливіших проблем страні, яка
вивчається;
- Особливості історичного шляху та роль у світовій спільноті страні,
яка вивчається;
- Основні історичні терміни і дати.
За підсумками вивчення дисципліни аспірант повинен знати:
Аналізувати історичну інформацію, представлену в різних знакових
системах (текст, карта, таблиця, схема, аудіовізуальний ряд);
- Розрізняти в історичній інформації факти і думки, історичний опис та
історичні пояснення;
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- Встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами, пропросторові і тимчасові рамки досліджуваних історичних процесів і яв-лений;
- Аналізувати сучасні проблеми людства в контексті глобалізації та уявляти
його майбутні виклики, що випливають з даного процесу.
Зміст дисципліни за темами
ТЕМА 1. Початок людської історії
Основні концепції походження людини. Виникнення і еволюція
гомінідів. Антропосоціокультурогенез як єдиний історичний процес.
Дискусії про прабатьківщину людства. Епоха гомінідів. Вплив природногеографічного чинника на виділення австралопітекових з середовища
тваринного світу. Динаміка процесу морфологічних змін. Використання
природних предметів. Епоха становлення людства.
ТЕМА 2, 3 Історія стародавнього світу і витоки античності
Ранні цивілізації як історичний феномен. Проблема їх генезису.
Розвиток іригаційного землеробства. Індивідуальне і храмове господарства.
Цивілізації Стародавнього Дворіччя і Стародавнього Єгипту. Історія древніх
держав Передньої Азії. Індія і Китай в давнину. Поняття «історія
античності». Періодизація. Джерела. Основні напрямки античнознавства.
Балканська Греція і Дунайський регіон на рубежі III-II тис. До н.е.
Вторгнення ахейських племен з півночі. Крито-мікенська цивілізація.
Характеристика господарства і соціальних відносин у греків за даними поем
Гомера. Передумови формування поліса. Велика грецька колонізація як
соціально-історичний процес: її причини та напрямки. Царський період
римської історії. Римська республіка. Римська імперія. Виникнення
республіканських органів управління.
Тема 4. Історія країни, що досліджується, в епоху середньовіччя
Джерела з історії середньовіччя (варварські правди, формули,
картуляріі, аннали, хроніки, фольклор і ін.). Основні напрямки медієвістики.
Кельти в часі і просторі: географія, ареал поширення і колиска цивілізації.
Організація кельтського світу (влада і суспільство). Жрецтво: друїди, поети,
барди і віщуни. Історичне значення кельтської цивілізації. Господарство і лад
древніх германців по творах римських письменників і даними археології.
Королівська влада і військова аристократія. Народні збори і дружина. Франки
до їх вторгнення в Північну Галлію. Франкське королівство Меровінгів.
Хлодвіг в боротьбі за владу. Велике переселення народів. Причини масових
міграцій німецьких племен в IV-V ст. Наслідки варварських завоювань на
території Римської імперії. Політична карта Європи в IX-XI ст. Правління
Людовика Благочестивого. Наростання внутрішньополітичних протиріч.
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Соціально-економічний і політичний розвиток Західної Європи в XI-XV
століттях.
Тема 5. Формування колоніальної системи
Великі географічні відкриття і початок формування системи відносин
між Заходом і Сходом. Процес складання колоніальної системи,
характеристика етапів. Перший етап (XV-XVI ст.). Особливості іберійської
колонізації. Формування колоніальних імперій Іспанії (Центральна та
Південна Америка) і Португалії (Молуккські о-ва, Гоа, Бразилія). Роль
держави в процесі колонізації. Економічний чинник. Роль релігійного
фактора. Другий етап (XVII ст.). Активізація країн Північної Європи в
освоєнні нових земель. Акціонерні компанії в процесі освоєння і придбання
нових територій (Ост-і Вест-індські компанії). Особливості форування
колоній. Роль держави в процесі колонізації. Колонії Нідерландів (Батавия,
Антильські о-ви, Гвіана, Кап). Англо-голландське суперництво. Англія
(колонії в Північній Америці, Індія). Формування французьких колоній (Нова
Франція, Гаїті, Мартініка, Луїзіана, Чорна Африка, Ма-Рокко). Англофранцузька боротьба за Індію і її результати. Підсумки і наслідки Семирічної війни для французької та британської імперій (Паризький договір 1763
г.). Завершення формування колоніальної системи, її нерівномірний характер.
Тема 6. Країнознавча характеристика країни, що досліджується
Основні енциклопедичні данні країни, що досліджується: географічне
розташування, мова, культура, економіка, клімат, етнонаціональний склад,
демографічний розвиток, міграційні процеси, етнографія. Загальна
характеристика світової економіки. Характеристика економіки США, ЄС,
Китаю та Японії. Найбільший у світі ВНП, максимальна концентрація
капіталу, використання досягнень НТР, політика монетаризму країни, що
досліджується).
Тема 7. Проблеми переходу до індустрального суспільства країни, що
досліджується, та його розвиток
Становлення індустріального суспільства у XIX ст. Завершення
аграрної революції, промисловий переворот. Регіональні особливості
індустріалізації. Виникнення фінансово-промислового капіталу. Розвиток
науки. Переворот в засобах транспорту і зв'язку. Зміна структури зайнятості.
Формування вільного ринку робочої сили. Соціальний розвиток.
Демографічний вибух, його причини. Міграційні процеси. Виникнення нових
соціальних верств (середній і робочий класи), їх характеристика. Карта
Європи до початку XIX в. Становлення демократичних політичних систем,
затвердження концепції народного суверенітету в XIX в. Революції 1830-31,
1848-49 рр. Формування громадянського суспільства, утвердження
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ліберальних свобод. Виникнення політичних партій сучасного типу,
формування нових суспільно-політичних течій (консерватизм, лібералізм,
соціалізм, анархізм). Націоналізм в XIX в. Утворення національних держав.
Проблема об'єднання Італії і Германії. Політична карта Європи другої
половини XIX ст.
Тема 8. Основні проблеми розвитку історії країни, що досліджується, в
першій половині xx ст.
- Основні проблеми розвитку західної цивілізації в першій половині XX
ст. Економічний розвиток країн Європи та Америки на рубежі століть.
«Прекрасна епоха» 1890-1914 рр. Циклічні і структурні кризи. Процес
монополізації. Вплив першої світової війни на стан економіки.
«Процвітання» 1920-х рр. Світова економічна криза 1929-1933 рр. Соціальна
структура індустріального суспільства. Проблема вертикальної і горизонтальной мобільності населення після війни. «Феномен мас» і «масове
суспільство»: проблема маніпулювання масами. Зрушення в розстановці
ідейно-політичний пріоритетів суспільства, криза лібералізму і поворот до
«соціальної інженерії». Політична еволюція кму, лібералізму і соціалреформізму. Формування нових політичних течій (фашизм, комунізм).
Політизація мас і масових організацій. Політичний центризм. Розвиток
робочого, соціал-демократичного і комуністичного руху. Світова війна як
феномен всесвітньої історії ХХ ст. Проблеми періодизації. Аналіз причин
Першої та Другої світових воєн. Перша світова війна. Друга світова війна.
Зміна геополітичної картини світу восени 1918 р і влітку 1945 р Створення
«двополярного» світу після 1945р. Порівняння основ післявоєнного
світоустрою (Версаль і Ялта).
Тема 9. Специфіка розвитку країни, що досліджується, у другій
половині XX ст. і формування постіндустріального суспільства
Індустріальні країни після Другої світової війни. Вплив перемоги
антифашистської коаліції на західне суспільство. Післявоєнна структурна
перебудова економіки і її наслідки. Науково-технічна революція. «Держава
загального добробуту»: ідеї та спроби їх реалізації в 1960-х рр. Роль соціалдемократії в реформуванні капіталізма. Зміни в соціальній і політичній
структурі суспільства в 1950-60-х рр. Особливості положення провідних
політико-ідеологічних течій. Економічні кризи 1970 - початку 1980-х рр., їх
структурні та соціальні наслідки. Друга техно-структурна перебудова і її
наслідки.
Відмова
від
«держави
всезагального
добробуту»
неоконсервативная перебудова капіталізму («рейганоміка», «тетчеризм»).
Нові форми державного регулювання економіки. Сучасна модель соціальновідповідальної держави. Постіндустріальне суспільство. Зміна соціальної
структури. Трансформація великих корпорацій, їх місце в економіці та
політиці. Транснаціональні фірми (ТНК). Міждержавні форми інтеграції
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(європейська інтеграція, проблема глобалізації). Еволюція політичної
традиції 1970-90-х рр. Неоконсерватори, неоліберали, де-мохрістіане. Спад в
економіці початку 1990-х років і його політичні наслідки. Криза і розпад
колоніальної системи після Другої світової війни. Протиріччя процесу
деколонізації і проблема вибору шляхів розвитку. Ісламський чинник в
сучасному світі. Роль ООН та інших міжнародних і регіональних організацій.
Регіональні конфлікти в «третьому світі». Загальний стан західної цивілізації
і її перспективи на початку XXI ст.
Тема 10. Роль пандемій у розвитку людства та глобальні проблеми
цивілізаційного розвитку
Вплив пандемій на всесвітньо-історичний процес, спільне та відмінне у
подаланні наслідків різних пандемій в історії людства, компаративний аналіз
найважливіших пандемій в історії людства, наслідки та історичне значення
пандемії COVID-2019. Загрози природного характеру: ресурсна та
енергетична криза, глобальні зміни клімату, екологічні та природні
катастрофи. Умови участі в механізмах Кіотського протоколу. Конвенція
ООН про зміну клімату. Конфлікти світового масштабу: цивілізаційне
протистояння, глобальна терористична мережа, розповсюдження ядерної
зброї і зброї масового ураження, формування нових центрів сили і боротьба
між ними за лідерство. Шляхи подолання загроз і існуючі міжнародні
рішення. Можливі фактори глобальних трансформацій і їхня класифікація.
Проблема народонаселення в контексті глобалізації. Динаміка чисельності і
структура населення у всесвітньому масштабі. Етапи демографічної
глобалізації. Соціально-економічні наслідки демографічної глобалізації.
Глобалізація і трансформація міграційних відносин: нові виклики та
відповіді. Фактори матеріальної нерівності та бідності. Проблеми країн
“Півночі” та “Півдня” і шляхи подолання їх нерівності.
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