
КАТАЛОГ 

вибіркових дисциплін професійної підготовки  

освітньо-наукової програми «Історія та археологія»  

 

Назва дисципліни Цивілізації в історії людства 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Зуляк Іван Степанович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/tsyvili

zatsiji.pdf 

Анотація дисципліни 

Актуальність вивчення навчальної дисципліни 

«Цивілізації в історії людства» зумовлена визначенням 

основних закономірностей та особливостей світового 

цивілізаційного процесу, специфіки окремих 

цивілізацій, поглибленому вивченні місця та ролі в 

історії людства найбільш важливих цивілізацій, які 

існували раніше чи продовжують існувати й досі. 

  



 

Назва дисципліни Україна-Європа: історико-інтеграційний дискурс 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Алексієвець Микола Миронович 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/Ukra

ine_EU.pdf 

Анотація дисципліни 

Актуальність вивчення дисципліни «Україна–Європа: 

історико-інтеграційний дискурс” зумовлена 

зростанням ролі інтеграційного чинника в сучасних 

політичних процесах та цивілізаційним вибором 

Української держави. Навчальний курс покликаний 

сформувати у здобувачів систему знань про 

специфіку, основні тенденції та закономірності 

європейської інтеграції та місця України у ній, 

виробити та розвинути навички самостійного аналізу 

інтеграційних процесів, розуміння глибинних 

світових комунікацій сьогодення. 

 

 



Назва дисципліни Україна в глобальному світі 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Алексієвець Леся Миколаївна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/Ukra

ina_v_hlobalnomu_sviti.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Україна в 

глобальному світі» є формування у здобувачів вищої 

освіти системи знань про глобалізацію у сучасному 

світі та Україну в глобалізаційних процесах 

сьогодення, теоретичні засади глобалізації. як 

історичної епохи, історичного явища та базової 

матриці міжнародних відносин ХХІ ст., проблеми, які 

торкають існування сучасного людства як цілого, усі 

країни та народи, зокрема, Україну, можливі шляхи їх 

розв’язання,  виробити та розвинути навички 

самостійного аналізу глобалізаційних процесів, 

уміння адаптуватися та динамічно адекватно 

відповідати на глобалізаційні виклики сьогодення. 

 



 

Назва дисципліни Методологія досліджень історії повсякдення 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, доцент 

Старка Володимир Васильович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/istori

ja_povsjakdennja.pdf 

Анотація дисципліни 

Актуальність вивчення дисципліни «Методологія 

дослідження історії повсякдення» зумовлена 

потребою залучання якомога ширшого кола джерел в 

сучасних історичних дослідженнях. Навчальний курс 

покликаний сформувати в здобувачів систему знань 

про: теоретичні та практичні засади повсякденної 

історії, прийоми історичної та текстологічної роботи з 

різноманітними історичними джерелами; практичні 

методи опрацювання джерел та їх використання у 

науковій та професійній діяльності. 

 
  



Назва дисципліни Етнополітична історія України 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Бармак Микола Валентинович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/etno

politychna_istorija.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни 

«Етнополітична історія України» є формування у 

здобувачів вищої освіти системи знань про 

особливості й загальні тенденції етнополітичного 

розвитку українського суспільства, забезпечення прав 

етнічних меншин, національно-культурний розвиток, 

толерантність в етнонаціональній сфері, вирішення 

проблем імміграції, сучасні міграційні процеси та 

міжнаціональні відносини в нашій державі; виробити 

та розвинути навички самостійного аналізу 

етнополітичних процесів, уміння передбачати 

перспективи їхнього розвитку. 

 



Назва дисципліни Усна історія 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, доцент 

Старка Володимир Васильович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/usna

_istorija.pdf 

Анотація дисципліни 

Актуальність вивчення дисципліни «Усна історія» 

зумовлена потребою залучання якомога ширшого 

кола джерел в сучасних історичних дослідженнях. 

Навчальний курс покликаний сформувати в 

здобувачів систему знань про: теоретичні та практичні 

засади усної історії, прийоми історичної та 

текстологічної роботи з усно історичними джерелами; 

практичні методи опрацювання усноісторичних 

джерел та їх використання у науковій та професійній 

діяльності. 

 

  



Назва дисципліни 

Національно-культурний рух українців Західної 

України (друга половина ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Зуляк Іван Степанович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/natsi

onalno_kulturnyj_ruh.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Національно-культурний рух українців Західної 

України (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)» є 

особистісний культурний, художній та естетичний 

розвиток аспірантів; формування у них світоглядних 

орієнтацій і компетенцій у сфері національно-

культурного руху українців Західної України; 

виховання потреби у творчій самореалізації та 

духовному самовдосконаленні в процесі опанування 

цінностями національної культури. 

 

 



Назва дисципліни Історія європейсько-атлантичної інтеграції 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Алексієвець Леся Миколаївна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/istori

ja_evroatlantychnoji_integratsiji.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія 

європейсько-атлантичної інтеграції» є формування у 

здобувачів вищої освіти системи знань про 

особливості й загальні тенденції історії європейсько-

атлантичної інтеграції, причини та хронологію подій, 

просторовий концепт, проблеми та шляхи 

інтеграційних процесів у сучасному світі, 

виокремлення історичного поступу України до 

європейських та євроатлантичних інституцій, 

виробити та розвинути навички самостійного аналізу 

інтеграційних та глобалізаційних процесів, уміння 

інтегруватися до світової спільноти в рамках науково-

освітніх програм. 

 



Назва дисципліни 

Роль і місце українського селянства в етносоціальних 

і державотворчих процесах 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Коріненко Павло Степанович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/istori

ja_seljanstva.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Роль і місце 

українського селянства в етнонаціональних і 

державотворчих процесах» є формування у здобувачів 

наукового ступеня таких компетентностей як здатність 

аналізувати сучасний стан земельних відносин в 

українському селі та їх вплив на зміни в соціальній 

структурі суспільства; здатність усвідомлювати 

масштабність економічних, соціальних і політичних 

ризиків для українського суспільства та пошук 

оптимальних підходів до їх мінімізації; здійснювати 

прогнозування наслідків трансформаційних процесів в 

земельних відносинах. 
 

 

 

 



Назва дисципліни Україна в контексті світової історії 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Алексієвець Микола Миронович 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/Ukra

ina_v_konteksti_svitovoji_istoriji.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Україна в 

контексті світової історії» є узагальнення історичної 

еволюції світу та України на засадах цивілізаційного 

підходу, формування у аспірантів системного 

уявлення про провідні визначальні основи, процеси і 

тенденції, що реалізовувалися упродовж всієї історії, 

розуміння підстав, які дозволяють реалістично 

оцінювати перспективи поступу українства, 

оволодіння навиками самостійного вивчення 

першоджерел, а також свідомого тлумачення 

проблеми України в контексті світової історії, 

орієнтації в умовах суспільного й індивідуального 

буття.  



Назва дисципліни 

Український суспільно-християнський рух в 

Галичині (кінець ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.) 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
кандидат історичних наук, доцент 

Кліш Андрій Богданович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/suspi

lno-hrystyjanskyj_ruh.pdf 

Анотація дисципліни 

Актуальність вивчення дисципліни «Український 

суспільно-християнський рух в Галичині (кінець ХІХ 

- 30-ті рр. ХХ ст.)» зумовлена тим, що важливою 

складовою частиною політичного поступу був 

суспільно-християнський рух українців Галичини в 

окреслений період, вивчення якого має вагоме 

значення, оскільки дає можливість з’ясувати 

особливості його становлення та розвитку на окремій 

території, якій притаманні специфічні геополітичні, 

історичні, етнодемографічні умови, а також визначити 

внесок галичан у загальноукраїнський політичний 

поступ.  



Назва дисципліни 

Актуальні питання східної політики Ватикану кінця 

ХІХ - другої половини ХХ ст. 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Бистрицька Елла Володимирівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/shidn

a_polityka_Vatykanu.pdf 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна « Актуальні питання східної 

політики Ватикану кінця ХІХ – другої половини ХХ 

ст.» спрямована на оволодіння здобувачами системою 

знань, що розкривають зміст східної політики 

Ватикану, формувння цілісного уявлення про 

католицько-православний діалог в минулому і 

сучасний період та місце і роль у цій системі 

координат України. 

 

 

 

 



Назва дисципліни 

Актуальні проблеми економічної історії України і 

світу 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Москалюк Микола Миколайович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/ekon

omichna_istorija.pdf 

Анотація дисципліни 

Розбудова незалежної української держави, складність 

та суперечливість економічних, суспільнополітичних 

процесів актуалізують вивчення минулого і сучасного 

нашого народу. Вивчення ключових питань 

економічної історії сприяє кращому розумінню 

причин здобутків і втрат, вихованню у них 

патріотичних почуттів. Завдання навчальної 

дисципліни полягає в тому, щоб сформувати систему 

знань з економічної історії, її цілісне бачення, вміння 

на основі історикоекономічних методів 

проаналізувати, оцінити і порівняти закономірності, 

процеси і явища економічного життя суспільства в 

його історичному, альтернативному 

(багатоваріантному) розвитку. 

 



Назва дисципліни Проблеми сучасного державотворення в Україні 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, професор 

Коріненко Павло Степанович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/probl

emy_derzhavotvorennja.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Проблеми 

сучасного державотворення в Україні» є формування 

у здобувачів наукового ступеня таких 

компетентностей як здатність аналізувати сучасний 

стан державотворчих процесів в українському 

суспільстві та їх вплив на зміни в політичній і 

соціальній структурі; здатність усвідомлювати 

складність і масштабність  трансформації в політичній 

системі сучасного українського суспільства; бути 

готовим до участі  у формування громадянського 

суспільства і політичної нації в Україні; 

усвідомлювати незворотність курсу на євроінтеграцію 

української держави; враховувати в своїй діяльності  

особливості етнічного і релігійного аспектів як таких, 

що впливають на проблеми державотворення. 

  



Назва дисципліни Україна і українці в геополітичних концепціях 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
Доктор історичних наук, доцент 

Старка Володимир Васильович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/ukrai

ntsi_v_heopolitychnyh_kontseptsijah.pdf 

Анотація дисципліни 

Актуальність вивчення дисципліни «Україна і 

українці в геополітичних концепціях» зумовлена 

зумовлена зростанням ролі геополітичного чинника в 

сучасних політичних процесах та спробами зовнішніх 

сил використати його в розпалюванні етнополітичних 

конфліктів. Навчальний курс покликаний сформувати 

в здобувачів систему знань про тенденції сучасної 

геополітичної політики України та етнополітичного 

розвитку українського суспільства в історичній 

ретроспективі, забезпечення прав етнічних меншин, 

толерантність в етнонаціональній сфері тощо, так і 

виробити та розвинути в них навички самостійного 

аналізу етнополітичних процесів, уміння передбачати 

перспективи їхнього розвитку. 

 

  



Назва дисципліни 

Становлення давньоукраїнської держави: витоки, 

територія, населення, матеріальна культура 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
кандидат історичних наук  

Ягодинська Марина Олександрівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/Syla

bus_stanovlennja.pdf 

Анотація дисципліни 

Актуальність вивчення навчальної дисципліни 

«Становлення давньоукраїнської держави: витоки, 

територія, населення, матеріальна культура» 

зумовлена необхідністю формування у здобувачів 

вищої освіти засобами археологічних джерел системи 

знань про давню історію слов’ян, її розвиток, 

вивчення етногенезу слов’ян, можливість показати як 

кількісне нагромадження археологічного матеріалу 

приводить до якісних зрушень у дослідженні не лише 

матеріальної культури, але й різноманітних сторін 

суспільного життя давнього населення – соціальної 

структури, військової справи, первісних вірувань 

тощо. Навчальний курс покликаний сформувати в 

здобувачів систему знань про розвиток слов’янського 

суспільства, формування слов’янських політичних 

відносин напередодні та в процесі утворення 

Київської Русі, а також її територію з різними 

локальними особливостями окремих князівств та 

сусідніх держав. 

 

 



Назва дисципліни 
Проблеми етногенезу слов’ян (кін. 1 тис. до н.е. – сер. 

1 тис. н.е.) 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Історія та археологія» 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь Доктор філософії (PhD) 

Кваліфікація Доктор філософії з історії та археології 

Викладачі 
кандидат історичних наук, викладач 

Строцень Богдан Степанович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/history/probl

emy_etnohenezy_slovjan.pdf 

Анотація дисципліни 

Актуальність вивчення дисципліни «Проблеми 

етногенезу слов’ян (кін. І тис. до н.е. – сер. І тис. н.е.)» 

зумовлена тим, що територія України займає ключове 

місце у слов’янському етногенезі. Саме на нашій 

території та у суміжних районах Білорусі та Росії 

виявлені найдавніші слов’янські пам’ятки. Саме тут 

відбувалося формування слов’янського етносу і звідси 

почалося розселення слов’ян на Балкани та у 

Центральну Європу. Серед носіїв археологічних 

культур кінця І тис. до н.е. – середини І тис. н.е., саме 

тут знаходяться витоки українського народу. 

Навчальний курс покликаний сформувати в 

здобувачів систему знань про процеси формування як 

етносу в цілому, так і слов’янського зокрема. 

Сформувати вміння аналізувати археологічні джерела 

і співставляти результати з історичними, 

лінгвістичними, антропологічними, етнографічними 

та іншими даними, визначати перспективи для 

подальших досліджень. Розкрити роль автохтонного 

населення, осілих сусідів – кельтів, фракійців, 

германців, балтів, кочовиків – сарматів, аланів, гунів. 

 

 


