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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 2 

 

годин – 60 

 

залікових модулів – 1 

 

змістових модулів – 1 

 

 ІНДЗ* – відсутня 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

032 Історія та 

археологія 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізація (ї): 

Археологія, етнологія та 

охорона культурної 

спадщини; 

Історія України в 

світовому контексті; 

Європейські студії 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський) 

Нормативна  

 

Рік підготовки: 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

20 год. год. 

Практичні, семінарські 

10 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 30 год. год. 

у т.ч. ІНДЗ*:- 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати у студентів уявлення про загальні закономірності та специфіку 

розвитку календарів народів світу впродовж усього часу розвитку людства, починаючи від 

первісної доби і до сучасності. 

Завдання курсу полягають в опрацюванні основних джерел та літератури. Дисципліни; 

оволодінні методами хронологічних розрахунків; освоєнні основних календарних систем 

народів світу. 

 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) загальних (ЗК): Здатність виконувати норми національного та міжнародного 

законодавства (КМО.01); постійне підвищення наукового рівня, розвиток 

загальнонаукового мислення (КС.06); 

б) фахових загальних (КФЗ): Фахові знання про взаємний зв'язок між окремими 

підрозділами історичної науки, спеціальними галузями історичної науки та спеціальними 

історичними дисциплінами (КФЗ.02); володіння знаннями про етапи суспільного розвитку 

та еволюцію політичного устрою, про основні тенденції соціально-економічного розвитку 

(КФЗ.06); 

в) спеціальних фахових (КФС Здатність використовувати знання в галузі теорії та 

методології загально-історичних процесів та суспільного розвитку (КФС.01); здатність 

розуміти та використовувати фахові знання основних історичних процесів (КФС.04). 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: найважливіші джерела та літературу наданої дисципліни; 

            основні методи хронологічних розрахунків; 

            історію появи різноманітних календарних систем світу на їх 

еволюцію; 

            співвідношення календарних систем світу. 

вміти: узагальнити фактичний матеріал, набутий під час лекційних занять та 

індивідуальної самостійної роботи; 

            проводити хронологічні розрахунки; 

            співвідносити між собою календарні системи світу;  

            аналізувати історичні джерела з допомогою хронологічних методів. 
 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Історична хронологія як спеціальна історична дисципліна. 

 

Тема 1. Вступ до курсу.  

Цілі і завдання спецкурсу. Співвідношення із загальними і спеціальними 

дисциплінами. Основні категорії календарних систем. Джерела та історіографія історичної 

хронології. 

Астрономічні основи вимірювання часу. Астрономічні календарі. 

Становлення календарних систем первісної доби. Календарі пізнього палеоліту, 

неоліту та енеоліту, епохи бронзи. 

 

Тема 2. Передісторія європейського календаря.  

Становлення перших календарних систем у Давньому Дворіччі. Календарна 

реформа царя Хаммурапі. Сонячний календар Давнього Єгипту. Етапи його 
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реформування. Давньоєврейський календар та його особливості. Календарі полісів 

Давньої Греції. Ера Олімпіад. Давньоримський календар та його специфіка. Особливості 

рахунку днів місяця. 

 

Тема 3. Історія сучасного європейського календаря. 

Юліанський календар та реформа Августа. Християнство і поширення 

юліанського календаря. Виникнення ери від народження Христова та її поширення. 

Недоліки юліанського календаря і прийняття григоріанського календаря. Етапи його 

розповсюдження. Календар Французької революції, новоюліанський календар. 

 

Тема 4. Календарі слов’янського світу. 

Особливості календарів слов’янських народів. Календар давніх східних слов’ян. 

Перехід Києва до юліанського календаря, його специфіка (календарні стилі). Календарна 

реформа Петра І. Спроби введення григоріанського календаря. Перехід до григоріанського 

календаря Росії. Особливості еволюції середньовічного календаря на українських землях. 

Давньоболгарський календар. Історія календаря на болгарських землях. 

 

Тема 5. Календарі народів Азії. 

Календарі цивілізацій Азії. Виникнення давнього календаря на території сучасної 

Індії. Сезонний календар. Світський астрономічний календар. Введення європейського 

календаря. Єдиний національний календар Індії. 

Виникнення китайського календаря. Природній сезонний календар. Світський 

астрономічний календар. Циклічний рахунок років. Календарі народів Сибіру та 

Дальнього Сходу. 

Зороастрійський календар. Умови появи арабського ісламського календаря та 

його поширення. Виникнення ери хіджра. Місячно-сонячний та сонячний календарі 

хіджри. Особливості виміру часу у народів Центральної Азії. 

 

Тема 6. Проблеми Всесвітнього календаря. 

Недоліки світових календарних систем. Перші проекти єдиного календаря. 

Діяльність Ліги націй та Організації Об’єднаних Націй щодо популяризації та 

запровадження Всесвітнього календаря. Тринадцятимісячний та Дванадцятимісячний 

календарні проекти. Причини невдачі просування Всесвітнього календаря. 

Підсумки курсу. 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб ср л п лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Історична хронологія як спеціальна історична дисципліна 

Тема 1 Вступ до курсу 10 2   8      

Тема 2. Передісторія 

європейського календаря 

10 2 2  6      

Тема 3. Історія сучасного 

європейського календаря 

10 4 2  4      

Тема 4. Календарі 

слов’янського світу 

10 4 2  4      



 6 

Тема 5. Календарі народів 

Азії. 

10 4 2  4      

Тема 6. Проблеми 

Всесвітнього календаря 

10 4 2  4      

Усього годин за 1 

модуль 

60 20 10  30      

ІНДЗ -    -      

Усього годин 60 20 10  30      

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття навчальним планом не передбаченні 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин на д/в 

Кількість 

годин на з/в 

1 Тема 1. Передісторія європейського календаря 2  

2 Тема 2. Історія сучасного європейського календаря 2  

3 Тема 3. Календарі слов’янського світу 2  

4 Тема 4. Календарі народів Азії. 2  

5 Тема 5. Проблеми Всесвітнього календаря 2  

 

 

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття навчальним планом не передбаченні 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин на 

д/в 

Кількість 

годин на 

з/в 

1 Тема 1 Вступ до курсу 8  

2 Тема 2. Передісторія європейського календаря 6  

3 Тема 3. Історія сучасного європейського календаря 4  

4 Тема 4. Календарі слов’янського світу 4  

5 Тема 5. Календарі народів Азії. 4  

6 Тема 6. Проблеми Всесвітнього календаря 4  

 Разом 30  

 

 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних занять; 

[2] – вивчення опублікованих джерел та дослідницької літератури поза тематикою 

практичних занять (див. "Додаткова література") 

[3] – участь в наукових студентських гуртках з , «Нової та новітньої історії» та 

підготовка тематичних доповідей на студентські конференції (за бажанням) 
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9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуально-дослідницькі завдання навчальним планом не передбаченні 

 

10. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний метод: полягає в лекційному курсі, як традиційно 

основному методові передачі знань  з історії міжнародних відносин. 

Репродуктивний метод. Студент на практичних заняттях відтворюють знання, 

отримані на лекціях та в ході самостійної роботи. 

Метод проблемного викладення. вирішення конкретних історичних проблем через 

роботу з історичними джерелами, роботу з науково-дослідницкими працями, аналіз 

конкретних історичних ситуацій, що базується на формулюванні пізнавального завдання, 

розкритті системи доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, демонстрації способу 

розв'язання поставленого завдання.. 

Евристичний метод. В ході самостійної роботи студент відшукує в навчальній та 

науковій літературі факти з необхідної тематики. 

Дослідницький метод. Використовується на практичних заняттях при роботі з 

джерелами. Може бути залучений також в ході виконання ІНДЗ. 

11. Методи контролю 

- опитування студентів на практичних заняттях; 

- співбесіда за матеріалом додаткової літератури; 

- усна співбесіда для студентів, які не набрали достатньої кількості балів до 

задовільної оцінки. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Становлення календарних систем первісної доби.  

2. Становлення перших календарних систем у Давньому Дворіччі. 

3. Сонячний календар Давнього Єгипту.  

4. Давньоєврейський календар та його особливості.  

5. Календарі полісів Давньої Греції. 

6. Давньоримський календар та його специфіка.  

7. Особливості рахунку днів місяця. 

8. Юліанський календар та реформа Августа.  

9. Християнство і поширення юліанського календаря.  

10. Виникнення ери від народження Христова.  

11. Прийняття григоріанського календаря.  

12. Календар Французької революції. 

13. Календар давніх східних слов’ян.  

14. Перехід Києва до юліанського календаря, його специфіка (календарні стилі).  

15. Календарна реформа Петра І.  

16. Перехід до григоріанського календаря Росії.  

17. Особливості еволюції середньовічного календаря на українських землях. 

18. Розвиток календаря на території сучасної Індії. 

19. Єдиний національний календар Індії. 

20. Виникнення і особливості сучасного китайського календаря.  

21. Циклічний рахунок років.  

22. Умови появи арабського ісламського календаря та його поширення.  
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23. Виникнення ери хіджра. Місячно-сонячний та сонячний календарі хіджри.  

24. Перші проекти єдиного календаря.  

25. Тринадцятимісячний та Дванадцятимісячний проекти Всесвітнього календаря. 

 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль Модульний 

контроль 1 
 

Підсумко

вий 

контроль 

Сума 

балів 
Змістовий модуль 1 

10 10 10 10 10 10 20 20 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Дьомін О.Б. Методичні вказівки до спецкурсу «Історична хронологія». – Одеса, 

2004.. 

15. Рекомендована література 

Основна: 

1. Каменцева Е. И. Хронология. – М., 1967.  

2. Перехрест О. І. Історична хронологія. – Черкаси, 2003. 

3. Пронштейн А. П., Кияшко В. Я. Хронология. – М., 1981. 

 

Додаткова: 

1. Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. – М., 1963. 

2. Бикерман Э. Хронология древнего мира. – М., 1975. 

3. Буткевич А. В., Зеликсон М. С. Вечные календари. – М., 1969. 

4. Введенский А., Дядиченко В., Стрельский В. Вспомогательные исторические 

дисциплины. – К., 1963. 

5. Володомнов Н. В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. – М., 1974. 

6. Ермолаев И. Н. Историческая хронология. – Казань, 1980. 

7. Климишин И. А. Календарь и хронология. – М., 1985. 

8. Корчмар Я. И. Историческая хронология. – Ворошиловград, 1955. 

9. Кудер П. Календарь. – М., 2004. 

10. Куликов С. Нить времен. – М., 1991. 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

85-89 В 
добре 

75-84 С 

70-74 D 
задовільно 

60-69 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано  з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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11. Полак И. Ф. Время и календарь. – М., 1959. 

12. Селешников С. И. История календаря и хронология. – М., 1977. 

13. Цыбульский В. В. Современные календари стран Ближнего и Среднего Востока. – 

М., 1964. 

 
 

16. Електронні інформаційні ресурси 
1. http://modernhistory.onu.edu.ua – сайт кафедри нової та новітньої історії Одеського 

Національного університету імені І.І. Мечникова 

2. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/index.phtml?id=2070 – сайт історичних 

документів. 

3. Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова - lib.onu.edu.ua/ 

 

 

Додаток 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Передісторія європейського календаря.  

1. Становлення перших календарних систем у Давньому Дворіччі.  

2. Сонячний календар Давнього Єгипту.  

3. Календарі полісів Давньої Греції.  

4. Давньоримський календар та його специфіка. 

Тема 2. Історія сучасного європейського календаря. 

1. Юліанський календар та реформа Августа.  

2. Григоріанський календар та його розповсюдження.  

3. Календар Французької революції. 

Тема 3. Календарі слов’янського світу. 

1. Календар давніх східних слов’ян.  

2. Календарна реформа Петра І.  

3.Середньовічний календар на українських землях.  

4. Календарь на болгарських землях. 

Тема 4. Календарі народів Азії. 

1. Давні календарі на території сучасної Індії.  

2. Китайський традиційний календар 

3. Календарі народів Сибіру та Дальнього Сходу. 

4. Арабський ісламський календар та його поширення.  

Тема 5. Проблеми Всесвітнього календаря. 

1. Перші проекти єдиного календаря.  

2. Діяльність Ліги націй та Організації Об’єднаних Націй щодо популяризації та 

запровадження Всесвітнього календаря.  

3. Тринадцятимісячний та Дванадцятимісячний календарні проекти. Причини 

невдачі просування Всесвітнього календаря. 
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