




1. Мета дисципліни – сформувати у студентів систематизований комплекс теоретичних, 

методологічних і практичних знань, необхідних для здійснення історичних розслідувань.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати сучасні методи історичного пізнання, основні історіографічні школи та напрямки 

у ХХ - на початку ХХІ ст. 

2. Вміти самостійно поглиблювати свої знання шляхом пошуку й опрацювання нової 

інформації використовуючи різні види джерел. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Необхідність теоретико-методологічної трансформації 

історичної науки вимагає підготовки сучасних фахівців, здатних використовувати методи 

досліджень, запозичені з суміжних гуманітарних галузей, формувати нетривіальні підходи до 

вирішення проблем, започатковувати нові напрями наукових студій. Дисципліна «Історичні 

розслідування: теорія, методика, практика» зберігає ціннісні орієнтири академічного 

наукового дослідження, поєднуючи їх з елементами методики і практики проведення 

журналістських і криміналістичних розслідувань. Реалізація ідеї історичного розслідування 

як особливого методу наукового дослідження дозволяє засвоїти теоретико-методологічні 

основи аналітично-дослідницької розслідувальної роботи історика, розширити можливості 

застосування історичних знань на практиці, використовуючи й творчо розвиваючи сучасні 

досягнення гуманітарних наук.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) – формувати здатність до нестандартного вирішення завдань з 

пошуку нової інформації для вивчення світової та української історії; показати студентам 

розмаїття нових підходів до дослідження історії, з’ясувати можливості найновіших 

методологічних течій у світовій історіографії; познайомити студентів із теоретико-

методологічними основами історичних розслідувань як особливим методом наукового 

дослідження, а також з теорією та методикою журналістських та криміналістичних 

розслідувань, застосуванням спеціальних методик інформаційно-аналітичної розвідувальної 

роботи спецслужб в історичних дослідженнях; сформувати уявлення про аналітично-

дослідницьку розслідувальну роботу історика та вміння проводити історичні розслідування.  

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати методологічні течії у сучасній 

світовій історіографії 

Лекція  Іспит, набрання не менше 

60% балів 

5% 

1.2 Знати історію журналістських 

розслідувань, криміналістичних 

розслідувань злочинів, специфіку  

інформаційно-аналітичної роботи 

спецслужб 

Лекція, 

самостійна 

робота  

Контрольна робота 

(тест);  

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

15% 

 

1.3 Знати основи теорії та методики 

проведення історичних розслідувань, 

журналістських розслідувань на 

історичну тематику і 

криміналістичних розслідувань 

злочинів, які відбувалися в минулому 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Контрольна робота 

(тест);  

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

10% 

 

2.1 Вміти знаходити та визначати 

інформаційний потенціал джерел для 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті 

5% 



проведення історичних розслідувань   

2.2 Вміти використовувати можливості 

найновіших методологічних течій у 

світовій історіографії для проведення 

історичних розслідувань  

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Робота на семінарському 

занятті; 

Написання есе 

  

10% 

 

2.3 Вміти застосовувати журналістську та  

криміналістичну тактику і методику в 

історичних дослідженнях-

розслідуваннях 

Семінарське 

заняття  

Робота на семінарському 

занятті  

 

5% 

2.4 Вміти використовувати  спеціальні 

методики інформаційно-аналітичної 

розвідувальної роботи спецслужб в 

історичних дослідженнях викривати 

дезінформації в історичних 

розслідуваннях 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті 

5% 

2.5 Вміти проводити історичні 

розслідування, пов’язані з аналізом 

документів, фальсифікацією 

минулого, державними злочинами 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Робота на семінарському 

занятті; 

Написання есе; 

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

30% 

 

4.1 Запропонувати, обґрунтувати і 

висвітлити власну проблему для 

проведення історичного розслідування  

Самостійна  

робота 

Написання есе; 

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

15% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 4.1 

01. Аналізувати теоретичні та методологічні проблеми 

сучасної історичної науки, критично оцінювати стан 

проблеми та результати останніх досліджень. 
+  +  + + +   

07. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, 

висновки та аргументацію з питань історії та/або 

археології до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються. 

       + + 

12. Розробляти механізми адаптування результатів 

наукових історичних досліджень в рамках 

інформаційних кампаній, просвітницької роботи 
     + + + + 

17.1. Розуміти і оцінювати вплив сучасних тенденцій 

розвитку історичної науки на вивчення історії України  
+ + + + + + + + + 

17.2. Здійснювати дослідження історії України через 

використання нових міждисциплінарних напрямів у 

сучасній історичній науці, застосовуючи на практиці 

навички дослідницької та аналітичної роботи, 

пов’язаної з історією України 

+ + + + + + + + + 

 

 

 

 

 



7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Робота на семінарських заняттях: РН2.1, РН2.2, РН 2.3, РН2.4, РН2.5 - 30 балів/18 

балів*. 

2. Самостійна робота (есе): РН2.2, РН2.5, РН4.1 — 20 балів/12 балів*. 

3. Контрольна робота (тест): РН1.2, РН1.3  — 10 балів/6 балів*. 

   * максимальний бал/пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

- підсумкове оцінювання:  

- форма оцінювання - іспит; 

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом - 40 балів;  

- результати навчання які будуть оцінюватись – знання методологічних течій у сучасній 

світовій історіографії, історії журналістських розслідувань, криміналістичних розслідувань 

злочинів, специфіки інформаційно-аналітичної роботи спецслужб, основи теорії та методики 

проведення історичних розслідувань, журналістських розслідувань на історичну тематику і 

криміналістичних розслідувань злочинів, вміння запропонувати і обґрунтувати власну 

проблему для проведення історичного розслідування, проводити історичні розслідування.  

- форма проведення і види завдань – письмовий іспит, в білеті 2 запитання, які 

потребують розгорнутої відповіді (кожна відповідь на запитання оцінюється від 0 до 20 

балів);  

- Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. 

- Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів.  
 

7.2 Організація оцінювання:  
Оцінювання студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (робота на 

семінарських заняттях, тестування) і підсумковий контроль (залік).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, поточний контроль 80 балів; підсумковий контроль 

– 20 балів). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. Робота на семінарських заняттях -  до 30% балів.         
На семінарських заняттях оцінювання здійснюється за 12-ти бальною шкалою, яка в 

подальшому переводиться в залікові бали. Результати роботи на семінарському занятті 

оголошуються студентам індивідуально після кожного семінарського заняття за запитом. 

Види робіт на семінарському занятті Бали за роботу на 

семінарському занятті 

Висвітлення проблеми чи окремого аспекту до 3 балів 
Доповнення з приводу окремого аспекту проблеми, 

яка обговорювалася на занятті 
до 3 балів 

Участь у дискусії до 3 балів 
Узагальнення, підведення підсумку  до 2 балів 

Відповідь на уточнююче запитання  1 бал 

Поточна робота Підсумковий контроль 

(іспит) 

60 залікових балів 

(максимум) 
 

 

40 балів 

максимум 

 

24 бали 

мінімум 

Семінарські заняття Самостійна робота Контрольна робота  

30 
максимум 

20 

максимум 
10 

максимум 

18 

мінімум 
12 

мінімум 
6 

мінімум 



Таблиця переведення балів за роботу на семінарських заняттях у залікові бали. 
Залікові 

бали 

Набрана 

кількість балів 

(8 занять) 

 Залікові бали Набрана 

кількість балів 

(8 занять) 

30 93-96  23 72-74 

29 89-92  22 69-71 

28 85-88  21 66-68 

27 81-84  20 63-65 

26 78-80  19 60-62 

24 75-77  18 57-59 

   Менше 57 балів набраних за роботу на 

семінарських заняттях не зараховуються 

оскільки становлять менше 60% і в 

залікові бали не переводиться 
 

7.2.2. САМОСТІЙНА РОБОТА  

Індивідуальне творче завдання. Підготовка історичного розслідування у 
вигляді есе -  до 20% балів. 

Вимоги до есе:  

- обсяг не більше 10 сторінок для есе; 

- самостійність у викладі матеріалу; 

- визначений термін виконання – до 30 листопада;   

- здавати у роздрукованому вигляді з підписом і в електронному на адресу histfac@knu.ua  

Структура есе Бали 

(максимум) 

Формулювання мети, завдань та актуальності історичного розслідування 3 бали 

Обґрунтування використання джерел 2 бали 

Використання різних методів для проведення історичного розслідування 5 балів 

Аргументований аналіз проблеми  7 балів 

Узагальнення та висновки 3 бали 
 

7.2.3. Контрольна робота (тест) -  до 10% балів. 

Предметом контрольної роботи у тестовій формі є знання основних етапів 
становлення та розвитку імагології та компаративістики 

Кожна вірна відповідь на тестове запитання оцінюється в 1 заліковий бал. 

Критерії оцінювання контрольної роботи у тестовій формі: 

10 запитань 

а) вірна відповідь на одне запитання – 1 бал; 

б) невірна відповідь – 0 балів. 
 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту 

Екзаменаційний білет з дисципліни «Історичні розслідування: теорія, методика і 

практика» містить 2 питання, які оцінюються у діапазоні від 0 до 20 балів. 

Критерії оцінок з окремих екзаменаційних завдань: 

– глибоке, теоретично обґрунтоване, фактологічно  

наповнене розкриття питання                                      – 18-20 балів; 

– розкриття питання з фактологічною аргументацією – 15-17 балів; 

– неповне розкриття питання                                          – 12-14 балів; 

– висвітлення окремого аспекту питання                       – 1-11 балів; 

– відсутність відповіді з питання                                     – 0 балів. 

mailto:histfac@knu.ua


Студент, який дав відповідь на всі питання екзаменаційного білету і набрав не менше 24 

балів добавляє у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом за 

результатами поточного контролю. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 36 балів необхідно у визначені викладачами дні пройти співбесіду з пропущених 

семінарських занять і лекцій з тим, щоб набрати критичний мінімум і допуститися до перескладання 

іспиту. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Поточна 

робота 

 Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

   
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських занять 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції 
семінарські 

заняття 
С/Р 

1 
Вступ. Тема 1. Місце, роль і значення історичних 

розслідувань у вітчизняній та світовій історичній науці. 
2  2 

2 Тема 2.  Джерельне підґрунтя історичних розслідувань. 2  10 

3 
Тема 3. Історичні розслідування як контраверсійний напрям 

історичної науки. 
2 2 10 

4 
Тема 4. Аналітично-дослідницька розслідувальна робота 

історика. 
2 2 10 

5 Тема 5. Журналістські розслідування історичних подій. 4 2 10 

6 Тема 6. Історичні і криміналістичні розслідування. 4 2 10 

7 
Тема 7. Застосування спеціальних методик інформаційно-

аналітичної розвідувальної роботи спецслужб в історичних 

дослідженнях. 

4 4 14 

8 
Тема 8. Історичні розслідування, пов’язані з аналізом 

документів, фальсифікацією минулого, державними 

злочинами. 

3 4 14 

 Контрольна робота (тест) 1   

 ВСЬОГО 24 16 80 

 
Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 
Лекцій – 24 год. 
Семінарських занять – 16 год. 
Самостійна робота - 80 год. 
 
 
 
 



9. Рекомендована література та джерела: 

Основна: 

1. Архіви КҐБ для медіа: Посібник: Автори: Володимир Бірчак, Отар Довженко, 

Андрій Когут, Юрій Макаров, Ольга Попович, Ярина Ясиневич / Редактор-упорядник Анна 

Олійник: Центр досліджень визвольного руху. – К.: К.І.С., 2018. – 216 с. 

2. Бєль Б., Бурмагін О, Патора Т., Хоменок О. Посібник з журналістських 

розслідувань. Теорія та практика. – Київ, 2013. – 190 c. 

3. Демчук П.О. Обережно, політичні міфи!: філософсько-політологічний трактат / П. 
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