




1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із сучасними напрямками міждисциплінарних 

гуманітарних досліджень історичною імагологією та компаративістикою в контексті розвитку 

світової та вітчизняної історичної науки.  

 

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: На сучасному етапі розвитку історичної науки 

відбувається розширення та переосмислення проблемно-тематичного поля історії і 

включення в науковий обіг нових комплексів історичних джерел чи інтерпретація вже 

відомих джерел через призму нових міждисциплінарних досліджень. На рубежі ХХ – ХХІ 

століть набули розвитку нові напрямки гуманітарних досліджень зі своїм інструментарієм, 

відмінним від традиційних методологічних моделей. Одними з таких міждисциплінарних 

напрямків у гуманітарних дослідженнях стали імагологія та компаративістика. 

Перспективним напрямом в імагологічних дослідженнях в свою чергу стала історична 

імагологія, яка спирається на використання історичних джерел і отримання нової інформації.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) – формувати здатність до критичного та творчого мислення, 

нестандартного вирішення завдань з пошуку нової інформації для вивчення світової та 

української історії; показати особливості становлення та розвитку нових напрямків 

міждисциплінарних гуманітарних досліджень, зокрема історичної імагології та 

компаративістики;  сформувати вміння визначати та інтерпретувати інформаційний потенціал 

літературних та візуальних джерел для проведення досліджень через призму історичної 

імагології та компаративістики; сформувати навички проведення власних досліджень в межах 

міждисциплінарного напрямку історична імагологія.   

 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні етапи становлення та 

розвитку імагології та компаративістики 

Лекція  Контрольна робота 10% 

1.2 Знати концептуальні засади, основні 

терміни та наукові методи, на які 

спирається імагологія та 

компаративістика 

Лекція  Підсумкова контрольна 

робота  

5% 

1.3 Знати основні напрямки в імагології, 

найважливіші підходи, які 

використовуються в історичній 

імагології та компаративістиці  

Лекція Підсумкова контрольна 

робота  

10% 

2.1 Вміти виявляти історичні джерела для 

проведення імагологічних досліджень 

Семінарське 

заняття 

Робота на 

семінарському занятті 

10% 

2.2 Вміти визначати інформаційний 

потенціал літературних творів, художніх 

фільмів, інших візуальних джерел у 

формуванні та поширенні образів для 

проведення імагологічних досліджень 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

Робота на 

семінарському занятті; 

Підсумкова контрольна 

робота  

   15% 



2.3 Вміти формувати, формулювати та 

обґрунтовувати власне бачення 

інтерпретації різних джерел для 

проведення імагологічних досліджень 

Семінарське 

заняття 

Робота на 

семінарському занятті 

10% 

2.4 Вміти здійснювати історичний аналіз 

впливу суспільно-політичних процесів на 

формування та поширення образів у 

контексті імагологічних досліджень 

Семінарське 

заняття 

Робота на 

семінарському занятті 

 

10% 

2.5 Вміти досліджувати літературні та 

візуальні джерела із застосуванням 

наукових методів, які використовуються 

в історичній імагології та 

компаративістиці 

Самостійна 

робота 

Творче завдання  

 

20% 

4.1 Формулювати і обґрунтувати власне 

бачення дихтомії «Свій-Чужий» в 

контексті світової історії та історії 

України  

Семінарське  

заняття 

Робота на 

семінарському занятті 

 

10% 

 

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 

02. Здійснювати рецензування, коментування, анотації 

наукових, науково-популярних, освітніх та 

публіцистичних текстів, які стосуються питань історії 

та археології. 

   + + + +   

05. Планувати і виконувати наукові дослідження у 

сфері історії та археології, висувати та перевіряти 

гіпотези, обирати методи дослідження, аналізувати 

результати, обґрунтовувати висновки. 

 + + + + + + + + 

11. Продукувати нові цілісні знання з історії України 

на основі сучасних методологічних підходів. 
      + + + 

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, РН4.1,  - 50 балів/30 

балів*. 

2. Самостійна робота. Творче завдання: РН2.5 — 20 балів/12 балів. 

3. Контрольна робота: РН1.1 — 10 балів/6 балів. 

4. Підсумкова контрольна робота (теоретичні питання): РН1.2, РН1.3, РН2.2 — 20 

балів/12 балів. 

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

контролю. 



- підсумкове оцінювання:  

- форма оцінювання – залік. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Обов’язковою 

умовою для отримання заліку є написання студентом підсумкової контрольної роботи і 

виконання творчого завдання.  

- Студент, який не набрав 60 балів за результатами семестрового оцінювання, не склав залік і 

йому у відомість проставляється оцінка «не зараховано».  

Для складання заліку під час перескладання, яке призначається відповідно до затвердженого 

деканатом графіку, студент має відпрацювати викладачу ті види поточного оцінювання на яких не 

набрав мінімальної кількості балів (контрольна робота, пропущені чи з незначною кількістю 

набраних балів семінарські заняття, есе). У разі якщо студент не отримав залік під час перескладання 

викладачу, відбувається перескладання комісії. Для перескладання на комісії студенту пропонується 

перелік запитань та завдань, які мають перевірити всі результати навчання за даною дисципліною. 

 

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 50% 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 
 

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) 

50 95-96  39 75-76 

49 93-94  38 73-74 

Поточна робота Підсумковий контроль 

(залік) 

80 залікових балів 

(максимум) 
 

 

20 балів 

максимум 

 

12 балів 

мінімум 

Семінарські заняття Самостійна робота Контрольна робота  

50 
максимум 

20 

максимум 
10 

максимум 

30 

мінімум 
12 

мінімум 
6 

мінімум 



48 91-92  36 71-72 

47 89-90  35 69-70 

46 87-88  34 67-68 

44 85-86  33 65-66 

43 83-84  32 63-64 

42 81-82  31 60-62 

41 79-80  30 57-59 

40 77-78  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 есе чи презентації за 
результатами опрацювання літературних чи візуальних джерел -  до 20% балів. 

Вимоги до есе:  

- обсяг не більше 5 сторінок для есе і до 15 слайдів для презентації; 

- самостійність у викладі матеріалу; 

- визначений термін виконання – до 30 листопада;   

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

 

Структура есе/презентації Бали 

(максимум) 

Формулювання мети, завдань та новизни 3 бали 

Обґрунтування використання джерела 2 бали 

Визначення характерних рис образу із обраного джерела 5 балів 

Джерелом для вивчення яких історичних процесів, фактів, явищ 

можуть виступати відображені в джерелі образи  
7 балів 

Висновки, узагальнення, власне бачення  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. 

 

7.2.4 Підсумкова контрольна робота (залік) – до 20% балів.        
Предметом підсумкової контрольної роботи студентів є розуміння концептуальних 

засад, термінології та характерних рис основних напрямків в імагології, вміння визначати 

інформаційний потенціал літературних творів, художніх фільмів, інших візуальних джерел у 

формуванні та поширенні образів для проведення імагологічних досліджень. 

Перевірка результатів навчання здійснюється під час письмової контрольної роботи яка 

містить 2 теоретичні запитання, яке потребують розгорнутої відповіді.  

Підсумкова контрольна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів (кожне 

з питань від 0 до 10 балів). 

Відповідь на теоретичне запитання оцінюється відповідно до наступних критеріїв: 

– глибоке, теоретично обґрунтоване, фактологічно  

наповнене розкриття питання                                       – 5 балів; 

– розкриття питання з фактологічною аргументацією – 4 бали; 

mailto:pythyk@ukr.net


– неповне розкриття питання                                           – 3 бали; 

– висвітлення окремого аспекту питання                       – 1-2 бали; 

– відсутність відповіді з питання                                     – 0 балів. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / 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.  Імагологія та компаративістика як 
міждисциплінарні напрямки наукових досліджень. 
Компаративістська імагологія. 

2  2 

2 Тема 2.  Джерела імагології та компаративістики. 2  10 

3 Тема 3. Становлення і розвиток імагології. 2  10 

4 
Тема 4. Концепт «Свій»-«Чужий» в імагології: 

формування, використання, рецепція. 
2 2 

10 

5 Тема 5. Образ «Ворога» в імагології. 4 2 14 

6 Тема 6. Етнообрази в імагології. 4 4 14 

7 Тема 7. Образ України та українців в імагології.  4 4 10 

8 Тема 8. Потестарна імагологія. 3 4 10 

 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. Александрова Г. О. Особливості української історичної прози ХХ ст.: монографія / 

Г. О. Александрова, М. М. Богданова, Ю. О. Мельнікова, І. Е. Співак; Бердян. держ. пед. ун-т. 

- Донецьк : Юго-Восток, 2008. - 226 c. 

2. Алієва З. Образ "Я" / Інший як проблема імагології / З. Алієва // Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки 

/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. В. Моклиця та ін.]. - Луцьк, 2013. - № 

13 : Літературознавство. - С. 3-6. 

3. Брюховецька Л. І. Найцікавіша історія в Європі. Екранні версії. - Київ: Задруга, 

2014. - 493 с.  



4. Десятник Г.О. Українське кіномистецтво: лекції з історії українського кіно / Г. О. 

Десятник; [наук. ред. Горевалов С. І.]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ: Вид-во КНУ, 2015. - 148 с. 

5. Касьянов Г. Націоналізація історії та образу іншого / Г. Касьянов // Критика. – Київ, 

2006. –. № 9–10. – С. 22–24. 

6. Кіор Н. Літературна імагологія: вивчення образів інших етнокультур у національній 

літературі/ Н. Кіор // Питання літературознавства : наук. зб. / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН 
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