




 

1. ПЕРЕДМОВА 
 

1. Розроблено проектною групою Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

2. Ухвалено вченою радою Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка від «___» ______  2020 р. 

(протокол № ___) 

3. Розробники:  

АБАКУМОВА Вікторія Іванівна, 

доктор історичних наук, професор 

Завідувач кафедри історії, 

правознавства та методики навчання  

Глухівського НПУ ім. О. Довженка; 

 

КУРОК Олександр Іванович, 

доктор історичних наук, професор 

 

Ректор Глухівського НПУ  

ім. О. Довженка; 

 

ЧУМАЧЕНКО Олена Анатоліївна, 

кандидат історичних  наук, доцент 

 

Доцент кафедри історії, 

правознавства та методики навчання  

Глухівського НПУ ім. О. Довженка; 

 

ЗІНЧЕНКО Володимир Павлович,  

кандидат педагогічних наук, доцент 

Проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка. 

  

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 «Історія і археологія» 

розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 1187, «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» від 20.12.2015 р., «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261, методичних 

рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» 

(2014 р.). 

Освітньо-наукова програма визначає передумови доступу до навчання, 

орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 

здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії, перелік загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст 

підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та 

вимоги до контролю якості вищої освіти.  



 

2. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

підготовки доктора філософії в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 032 «Історія та археологія» 

 

Складові Опис освітньо-наукової програми 

1 – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Повна назва закладу вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

Кафедра історії, правознавства та методики навчання 

Повна назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Доктор філософії в галузі гуманітарних наук 

Офіційна назва освітньої програми Історія та археологія 

Тип диплому та обсяг програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 50 кредитів ЄКТС освітньої складової 

освітньо-наукової програми, термін освітньої складової освітньо-наукової 

програми – 2 роки  

Форми навчання Денна, заочна 

Наявність акредитації Відсутня 

Цикл/рівень Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти/восьмий кваліфікаційний рівень 

Національної рамки кваліфікацій 

Передумови Без обмежень доступу до навчання.  

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка», затвердженими Вченою 

радою. 

Мова(и) викладання Українська, англійська (окремі дисципліни) 

Основні поняття та їх визначення Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка (частина 

перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система 



трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі 

вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх 

компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система 

ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, 

необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у 

кредитах ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли 

уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами (частина перша 

статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може передбачатись на 

завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення 

відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) 

вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи включають (не 

обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне дослідження, публічну 

демонстрацію (захист), сукупність наукових статей, комбінацію різних форм вище 

зазначеного тощо. 

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що 

визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій 

даного рівня. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну 

та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 

освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»): 

 Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який 

виражає основні компетентнісні характеристики рівня щодо навчання та/або 

професійної діяльності (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 



1341). 

 Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від 

предметної  області, але важливі для успішної подальшої професійної та 

соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного 

розвитку.  

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що залежать від 

предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за 

певною спеціальністю. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – 

кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів 

навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного 

навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів 

ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 

перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про 

вищу освіту»). 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 

набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-

науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти 

(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 

закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-

наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти (частина 



перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка 

(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту». 

2 – МЕТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі гуманітарних наук, здатних розв’язувати комплексні 

проблеми з історії, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.  

3 - ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

Предметна область (галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань – 03 «Гуманітарні науки» 

Спеціальність – 032 «Історія та археологія» 

Орієнтація освітньої програми Дослідницька 

Основний фокус освітньої програми 

та спеціалізації 

Наукові дослідження в області історії України, всесвітньої історії, археології, 

історіографії, джерелознавстві та спеціальних історичних дисциплін, історії науки і 

техніки 

Особливості та відмінності Програма акцентована на проведені досліджень: 

- перебігу історичного процесу на українській етнічній території з часів початку 

писемної історії й до сьогодення, розглядаючи національну історію у світовому 

та загальноєвропейському цивілізаційному контексті; 

- життя людського суспільства в усіх його проявах, зв'язках з природним 

середовищем, у його історичній спадкоємності від його появи до сьогодення з 

метою розуміння його сучасного стану та перспектив його розвитку; 

- пам'яток археології та на базі їхньої інтерпретації розробляє проблеми історії 

культури та давньої історії людства; 

- про розвиток української та зарубіжної історичної думки, історичні джерела, 

методи їх опрацювання та використання; 

- еволюції наукових ідей, форм організації науки, діяльність наукових шкіл та 

окремих учених з метою відтворення цілісної картини історії науки, виявлення 

концептуальних засад і закономірностей її розвитку. 



4 – ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА 

ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ 

Придатність до працевлаштування Вищі навчальні заклади, науково-дослідні та науково-педагогічні установи, органи 

управління освітою, освітні фонди та організації 

Старший викладач, доцент вищого навчального закладу, старший науковий 

співробітник, науковий-консультант освітніх програм 

Подальше навчання Здобування наукового ступеня доктора наук на науковому рівні вищої освіти, 

участь у постдокторських програмах. 

5 – ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям загальних та професійних 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних 

проблем у професійній галузі.  

Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів 

рідною і іноземною мовами.  

Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі. 

Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази 

університету та партнерів. 

Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим 

керівником. 

Оцінювання Проміжний контроль у формі щорічного звіту відповідно до індивідуального плану.  

Державна атестація у формі кваліфікаційних екзаменів з загальної та професійної 

підготовки.  

Апробація результатів досліджень на наукових конференціях.  

Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях (не менше однієї – 

у виданні, що входять до наукометричної бази Scopus або іншої міжнародної бази, 

визначеної Науково-методичною радою МОН України).  



Мультимедійна презентація результатів дисертаційного дослідження на науковому 

семінарі. 

Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

6 – ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Універсальні навички дослідника Оволодіння теорією і практикою наукового дискурсу, методами презентації 

наукових результатів, оволодіння функціонально-інструментальними та 

комунікативними основами дослідження історії, організації та проведенні 

навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій 

щодо фінансування наукових досліджень, вивчення правових основ наукового 

знання та реєстрації прав інтелектуальної власності. 

Загальнонаукові (філософські) 

компетентності 

1. Здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі 

міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду з 

використанням знань в галузі історії та філософії науки. 

2. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які можуть 

сприяти в актуальному і професійному контекстах технологічному, соціальному та 

культурному прогресу суспільства базованому на знаннях. 

3. Здатність проектувати наукові і здійснювати наукові дослідження на основі 

цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в галузі історії 

філософії. 

Спеціальні (фахові) компетентності 1. Засвоєння основних концепцій, детальне розуміння процесів, теоретичних і 

практичних проблем з вітчизняної історії, історії розвитку та сучасного стану 

наукових знань за обраною спеціальністю. 

2. Засвоєння та поглиблення наукового термінологічного апарату з досліджуваного 

напряму. Набуття навиків застосування сучасних методологічних принципів 

наукового історичного аналізу, використання міждисциплінарних зв’язків при 

вивченні окресленої проблеми. 

3. Здатність до опрацювання джерельної бази дослідження поставленої проблеми, 

застосування сучасної методології при опрацюванні історіографії проблеми.  



4. Вивчення основних напрямків та діяльності представників різних течій та 

наукових шкіл в сучасній історичній думці України та становища української 

історіографії. 

5. Здатність до використання персоніфікованого підходу історичного дослідження, 

аналізу окремих психотипів конкретної історичної епохи, визначення факторів, що 

їх формували. 

6. Здатність реалізувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язання значущих політичних, соціокультурних, етичних 

та інших проблем, пов’язаних зі сталим розвитком держави та суспільства.  

7. Здатність до ініціювання інноваційних комплексних історичних проектів, 

лідерства та повної автономності під час їх реалізації.  

8. Здатність до самовдосконалення у професійній сфері протягом життя, 

відповідальність за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності 

та наукових досліджень в галузі історії.  

Мовні компетентності Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації 

державною та іноземною мовами.  

Здатність представляти наукові результати державною мовою в усній та письмовій 

формі, а також розуміти наукові тексти. 

Спроможність спілкуватись з фахівцями в галузі педагогіки, здатність знаходити 

консенсус у спілкуванні з колегами. 

7 – ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Знання 1. Демонструвати наукові погляди при формуванні цілісної картини суспільно-

політичної історії, національного відродження України. 

2. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі історичних 

наук та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі 

предметних галузей. 

3. Вміти інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та адаптувати їх для 



розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних досліджень. 

4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт, предмет досліджень, використовуючи 

гносеологічні підходи до розв’язання історичних проблем. 

Уміння 5. Застосовувати законодавчі акти, що регулюють наукову політику на 

міжнародному, міждержавному, державному та регіональному рівнях. 

6. Скласти список критеріїв, які необхідно враховувати при розширенні 

соціокультурних аспектів історичного минулого, детальному вивченні історії 

окремих соціальних прошарків суспільства, популяризації наукової біографістики, 

поглибленому аналізі повсякденних практик суспільного життя, впливу політичних 

реалій на соціальні процеси, їх взаємовпливи та взаємозалежність. 

7. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове 

дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність та сприяє 

розв’язанню значущих соціогуманітарних проблем історичного процесу. 

8. Орієнтуватися в масиві наукової літератури з вітчизняної історії, систематизувати 

науковий матеріал, критично аналізувати джерела та історичні праці.  

9. Розробити оригінальний практичний курс для студентів з фахової дисципліни, 

враховуючи сучасний стан наукових знань та особисті дослідницькі навички. 

10. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та міжнародного 

рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і актуальності наукової 

проблеми. 

11. Продемонструвати навички роботи з сучасним функціонально-

інструментальними та комунікативними основами дослідження історії  

Комунікація 12. Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в 

іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо проблем історії та 

історіографії України, науки й техніки, історії медицини, історії біологічних наук 

(фізіології, анатомії, гістології, ботаніки, зоології та ін.), історії педагогіки, історії 

психології, біографістики, регіоналістики, інтелектуальної історії та ін. 



13. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові знання 

та результати досліджень до професійної та непрофесійної спільноти.  

14. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів власних 

досліджень рідною та іноземною мовами. 

15. Викладати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у 

вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі в одному, 

внесеному до наукометричної бази Scopus або аналогічних баз.  

Автономія і відповідальність 16. Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати колективну 

роботу та керувати людьми.  

17. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та норми 

академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, презентації їх 

результатів та у науково-педагогічній діяльності. 

18. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на розв’язання конкретної 

історичної проблеми.  

8 – КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

100% науково-педагогічних працівників, задіяних до викладання професійно-

орієнтованих дисциплін зі спеціальності 032 Історія та археологія, мають наукові 

ступені та вчені звання. 3 науково-педагогічних працівника мають ступінь доктора 

історичних наук та звання професора. 

9 – ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

Перелік освітніх компонентів 

(дисциплін, практик, 

кваліфікаційних робіт) 

Освітня складова – 50 кредитів  

І. Загальна підготовка 

Нормативна частина 

Філософія науки – 3 кредити 

Управління проектами та інтелектуальна власність – 3 кредити 

Наукова комунікація українською мовою – 3 кредити 

Наукова англомовна комунікація – 8 кредитів 



ІІ. Професійна підготовка 

1. Нормативна частина 

Міждисциплінарні підходи в сучасній історичній науці – 3 кредити 

Методика викладання історії у вищій школі – 3 кредити 

Інформаційні технології в наукових дослідженнях – 3 кредити 

2. Вибіркова Частина  

Дисципліни самостійного вибору аспірантів потрібно вибрати в обсязі 13 

кредитів 

Архівна евристика – 5 кредитів 

Наукова обробка документів  – 5 кредитів 

Біографістика в історичному дослідженні – 5 кредитів 

Історична антропологія – 5 кредитів 

Історична урбаністика – 5 кредитів 

Повсякденне життя інтелігенції УРСР (1922 - 1991) – 5 кредитів 

 

Викладацька практика – 9 кредитів 

  

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією 

освітньою програмою 

Ступінь магістра або інша повна вища освіта 

10 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та 

проведення досліджень в університетах та наукових установах України.  

До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні 

фахівців університетів та наукових установ України на умовах індивідуальних 

договорів. 

Кредити, отримані в інших університетах України, перезараховуються відповідно 

до довідки про академічну мобільність. 

 



3. НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Історія Київської Русі. 

2. Галицьке-Волинське князівство. 

3. Україна середньовічна. Українські землі під литовським та 

польським пануванням. 

4. Визвольна війна українського народу XVII ст. 

5. Українські землі у складі Російської та Австрійської (Австро-

Угорської) імперій. 

6. Національне відродження українського народу. 

7. Історія української державної ідеї. 

8. Історія національних визвольних змагань (1900-1920-ті рр.) 

9. Історія української еміграції (1920-1930-ті рр.). 

10. Україна у часи між двома світовими війнами (УРСР та 

західноукраїнські землі). 

11. Історія України періоду Другої світової війни. 

12. Повоєнна історія України. 

13. Розбудова незалежної Української держави (90-ті рр. XX ст). 

14. Історія культури українського народу. 

15. Релігія і церква в історії України. 

16. Міжнародні зв'язки України. 

17. Джерелознавство. 

18. Історія української діаспори.  

19. Процес антропо- та соціогенезису, перехід від варварства до 

цивілізації. 

20. Політичні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції 

розвитку. Перебіг політичної історії. 

21. Соціальні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції 

розвитку. 

22. Матеріальний побут, економіка, їх місце в історичному розвитку та 

взаємодія з іншими формами суспільного життя. 

23. Ідеологічні форми суспільного життя, їх місце в історії людської 

цивілізації. 

24. Історична спадкоємність у розвитку цивілізації. 

25. Макро- і мікродемографічні процеси, їхнє місце в історичному 

розвитку людства. 

26. Соціоекологія в історії людства 

27. Етно- та соціопсихологія в історії людства. 

28. Міжетнічні та міжнаціональні відносини у всесвітній історії. 

29. Особистості, їхня роль у суспільному житті. 

30. Культурні і духовні форми суспільного розвитку. 

31. Етнокультурні зв'язки.  

32. Археологія первісного суспільства. 

33. Скіфо-сарматська археологія. 

34. Антична археологія. 



35. Археологія давніх слов'ян. 

36. Археологія Стародавньої Русі. 

37. Середньовічна археологія. 

38. Методи точних і природничих наук в археології. 

39. Теорія та методологія пізнання та інтерпретації артефактів. 

40. Джерелознавство. 

41. Давня історія суспільства. 

42. Історія культури. 

43. Палеодемографія. 

44. Проблеми етногенезу давніх суспільств. 

45. Палеоантропологія, палеозоологія, палеоботаніка.  

46. Історичні та теоретико-методологічні засади української і зарубіжної 

історіографії. 

47. Закономірності розвитку історичної науки, її вплив на суспільно-

політичне, економічне, культурне життя. 

48. Формування та вдосконалення критеріїв оцінки історичних праць як 

явищ культури і суспільної свідомості. 

49. Вплив соціально-економічних, політичних, духовних та інших 

чинників на розвиток історичної науки. 

50. Аналіз внеску наукових установ, шкіл, окремих учених у розвиток 

різних галузей історичної науки та розроблення вузлових проблем. 

51. Методи одержання історичної інформації, її критичної перевірки та 

тлумачення. 

52. Виявлення, відбір, аналіз і синтез історичних джерел. 

53. Методи дослідження інформаційних можливостей джерел різних 

типів і видів; застосування комплексного підходу до використання 

історичних джерел. 

54. Закономірності появи, поширення, відмирання різних типів джерел 

та їх роль у розвитку історичних знань. 

55. Джерелознавчий аналіз і синтез в історичних дослідженнях. 

56. Функціональні особливості джерел різних типів і видів та їх 

дослідження методами спеціальних історичних дисциплін. 

57. Роль методів спеціальних історичних дисциплін (палеографія, 

текстологія, дипломатика, хронологія та ін.) у дослідженні 

історичних джерел. 

58. Місце спеціальних історичних дисциплін (геральдика, нумізматика 

та ін.) у дослідженні окремих груп джерел. 

59. Проблеми інтеграції та диференціації спеціальних історичних 

дисциплін та їх вплив на розвиток історичної науки. 

60. Теорія і методика видання історичних джерел. 

61. Розвиток архівознавства й археографії в Україні та за рубежем. 

62. Історія архівної справи. 

63. Дослідження історичної географії. 

64. Інноваційні технології в історичних дослідженнях з історіографії та 

джерелознавства. 



65. Генеалогічні дослідження та історична біографістика.  

66. Розвиток науково-технічного потенціалу країни. 

67. Закономірності та механізм розвитку науки, чинники, що впливають 

на цей процес. 

68. Історіософія та методологічні засади розвитку науки. 

69. Еволюція соціальної функції науки. 

70. Періодизація історії науки. 

71. Історія популяризації науки. 

72. Формування і розвиток наукових шкіл. 

73. Розвиток форм організації науки (академій, інститутів, лабораторій, 

наукових зібрань, наукових товариств). 

74. Історія видатних наукових відкриттів. 

75. Історична біографістика вчених та організаторів науки.  

 

 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО 

РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Система внутрішнього забезпечення вищим навчальним закладом 

якості вищої освіти складається з таких процедур і заходів, передбачених 

Законом України «Про вищу освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів рівня доктора філософії, науково-

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

вищого навчального закладу, на інформаційних стендах тощо; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої 

освіти, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені освіти 

та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів рівня доктора філософії. 
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