




  

1. Мета дисципліни – поглибити знання студенів з історії України, познайомити 

з особливостями сучасного історіописання, популяризації історії з врахуванням 

специфіки розвитку суспільства, де все більшого значення набуває віртуальна 

реальність; познайомити з теоретичними розробками розвитку поняття 

«історична культура» та його смисловим наповненням, спираючись на 

різноманітні підходи, що утвердилися в історичній науці за останні кілька 

десятиліть. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати історичний, філософський, культурологічний, політологічний 

термінологічно-понятійний апарат; характер і особливості історичного та 

суспільно-політичного розвитку України наприкінці  ХХ - на початку ХХІ ст.; 

орієнтуватися в світових суспільно-історичних процесах. 

2. Вміти самостійно поглиблювати свої знання шляхом пошуку й 

опрацювання нової інформації з використанням сучасних технічних засобів; 

науково оцінювати роль суб’єктивних та об’єктивних чинників в історичному 

процесі, подіях і явищах. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

У вітчизняній гуманітаристиці термін «історична культура» ще не увійшов 

в широкий вжиток. Тому важливо познайомити студентів з цією категорією як 

фактором «формування «образу минулого» у процесі взаємодії професійного 

історичного знання й «колективної пам’яті». Запропоновано розглянути 

історичну культуру як 1) аналог «культурної пам’яті» задля осмислення 

культурно-історичної спадщини та її ролі в сучасному соціумі; 2) як один із 

засобів впливу держави задля формування в суспільній думці відповідного 

знання про минуле; 3) презентація минулого через символічні та смислові 

способи подачі інформації (історична метафора через текст, відео- та –аудіо 

формати і т.ін.). 

 

4. Завдання (навчальні цілі) - здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; працювати в міжнародному контексті; здійснювати історичні й 

археологічні дослідження з визначеної тематики, в тому числі використовуючи 

методологічний інструментарій інших гуманітарних і соціальних наук; 

розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері історії, 

археології та/або дотичні до них міждисциплінарні проєкти; побудова тлумачно-

інтерпретаційних схем історичного наративу з використанням існуючих та 

власних теоретичних моделей в історичному дослідженні історії України; 

виявляти, інтерпретувати та аналізувати нові джерела з новітньої історії 

України; досліджувати історію України через використання нових 

міждисциплінарних напрямів у сучасній історичній науці. 

 

 

 

 



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 наукову термінологію та 

історичний контекст, який вплинув 

на переосмислення методології 

історичного пізнання в ХХ – на 

початку ХХІ ст.  

Лекція  Підсумкова контрольна 

робота/залік 

(теоретичне питання), 

набрання 60% балів 

5% 

1.2 Знати основні підходи до 

визначення ролі та місця історії в 

сучасній гуманітаристиці. 

Лекція  Підсумкова контрольна 

робота/залік 

(теоретичне питання), 

набрання 60% балів 

5% 

1.3 Знати напрямки та проблеми 

історичних досліджень в сучасній 

історичній культурі України та 

закордоном. 

Лекція Підсумкова контрольна 

робота/залік (тест), 60% 

правильних відповідей 

5% 

2.1 Вміти виявляти та опрацьовувати 

історичні джерела різних видів, 

аналізувати наукові тексти з 

проблем сучасної історичної 

культури та узагальнювати цю 

інформацію 

Лекція 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті;  

15% 

2.2 Вміти визначати інформаційний 

потенціал джерел різного 

походження та розуміти їх 

практичне значення для широкого 

загалу. 

Самостійна 

робота 

Творче завдання (есе), 

набрання не менше  60% 

балів  

 

20% 

2.3 Вміти досліджувати контраверсійні 

проблеми сучасної історичної 

культури з врахуванням широкого 

спектру сфер суспільного буття. 

Лекція Підсумкова контрольна 

робота/залік  (тест), 

60% правильних 

відповідей 

5% 

2.4 Вміти формувати, формулювати та 

обґрунтовувати власне бачення 

проблем сучасної історичної 

культури. 

Лекція 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті 

10% 

2.5 Вміти здійснювати історичний 

аналіз впливу суспільно-політичних 

процесів на розвиток історичної 

культури. 

Лекція 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті 

10% 

2.6 Вміти виявляти і опрацьовувати 

належним чином джерела 

інформації 

 

Лекція 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті. 

10% 

4.1 Висунути і обґрунтувати концепції 

практичної реалізації дидактичних, 

естетичних, соціально значимих 

історичних проектів. 

Лекція 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті. 

15% 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

Результати навчання дисципліни/  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 4.1 

01. Аналізувати теоретичні та методологічні 

проблеми сучасної історичної науки, критично 

оцінювати стан проблеми та результати останніх 

досліджень. 

+  + + + + +  + + 

06. Здійснювати експертизу пам’яток історії, 

археології та культури з метою їх охорони та 

можливого подальшого використання. 
 + +    +  + + 

08. Розширювати актуалізовану джерельну базу 

за рахунок введення до наукового обігу архівних 

джерел, опрацювання фондів музеїв, участі у 

наукових й археологічних експедиціях тощо. 

+ + + + + + +  + + 

10. Узагальнювати результати власних наукових 

досліджень і презентувати їх у доповідях, 

публікаціях державною та іноземною мовами із 

дотриманням принципів академічної 

доброчесності та професійної етики. 

+ + + + + + +  + + 

 13. Застосовувати набуті знання, результати 

досліджень з вітчизняної історії у формуванні 

ціннісних орієнтирів, громадянської свідомості й 

суспільної відповідальності громадян. 

 +   + + + +  + 

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, РН2.4, РН2.5, РН2.6, РН4.1 - 60 

балів/36 балів*. 

2. Творче завдання (есе):РН2.2 — 20 балів/12 балів. 

3. Підсумкова контрольна робота/залік: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН2.3 — 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 семестрового 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 відбувається впродовж семестру. 

Загальна сума балів – 100 балів 

Семінарські 

заняття 

Самостійна робота 

(Індивідуальне 

творче завдання) 

Підсумкова 

контрольна 

робота / Залік 

60 балів  

(максимум) 

20 балів 

(максимум) 

20 балів 

(максимум) 

36 балів  

(мінімум) 

12 балів 

(мінімум) 

12 балів  

(мінімум) 

 

7.2.1. Робота на семінарських заняттях -  до 60% 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. 

 



Види робіт на семінарському занятті 
Бали за роботу на 

семінарському занятті 

(максимум) 

Участь у дискусії на семінарському занятті 3 бали 

Доповнення на семінарському занятті 3 бали 

Узагальнення, підведення підсумку 

семінарського заняття 
2 бали 

Експрес-контроль на семінарському занятті 1 бал 

Поточна письмова самостійна робота на 

занятті 
5 балів 

 

Таблиця переведення балів за роботу на семінарських заняттях у залікові 

бали. 

Залікові 

бали 

Набрана 

кількість 

балів 

(7 занять) 

Залікові 

бали 

Набрана 

кількість 

балів 

(7 занять) 

60 83-84 47 68 

59 81-82 46 67 

58 79-80 45 66 

57 77-78 44 65 

56 76 43 64 

54 75 42 63 

53 74 41 62 

52 73 40 61 

51 72 39 60 

50 71 38 59 

49 70 37 58 

48 69 36 57 

Менше 57 балів набраних за роботу на семінарських 

заняттях не зараховуються оскільки становлять менше 

60% і в залікові бали не переводиться 

 

7.2.2. Індивідуальне творче завдання. Підготовка есе за результатами 

опрацювання наукової літератури, присвяченій проблемам сучасної 

історичної культури -  до 20% балів. 

Вимоги до есе:  

- обсяг не більше 4 сторінок; 
- самостійність у викладі матеріалу; 
- визначений термін виконання – до 10 листопада;   
- здавати у роздрукованому вигляді з підписом або електронному на адресу 

oksana.smor@gmail.com  
 

 

mailto:oksana.smor@gmail.com


Структура есе Бали 

(максимум) 

Назва наукової праці 1 бал 

Автор (автори)  

Методологічні підходи, висвітлені в науковій праці 3 бали 

Мета наукової праці 3 бали 

Завдання, які наукова праця мала виконувати 4 бали 

Стислий виклад основних думок автора (авторів) 

праці 

2 бал 

За допомого яких засобів досягається мета та завдання 

наукової праці 

3 бали 

Ваші висновки щодо значення даної наукової праці 

для формування світогляду історика 

4 бал 

 

7.2.3.Підсумкова контрольна робота -  до 20% балів.        

Предметом підсумкової контрольної роботи студентів є опрацювання ними як 

окремих тем програми курсу в цілому, так і наскрізних питань з кількох тем, які 

дозволяють з’ясувати знання наукових напрацювань в сучасній історичній 

культурі; ролі та значення історичної культури в суспільно-політичних та 

культурно-соціальних процесах сьогодення; місії історика в сучасному світі, в 

умовах все більшого поширення віртуальної реальності, нігілізму, екологічних, 

політичних, ціннісних проблем. 

Перевірка результатів навчання здійснюється під час письмової контрольної 

роботи, яка містить 10 тестових запитань, і 1-го теоретичного запитання, яке 

потребує розгорнутої відповіді.  

Підсумкова контрольна робота/залік студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 

20 балів, із них тестові завдання – 10 балів, теоретичне запитання – 10 балів. 

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

Відповідь на теоретичне запитання оцінюється відповідно до наступних 

критеріїв: 

– глибоке, теоретично обґрунтоване, фактологічно наповнене розкриття 

питання – 9-10 балів; 
– розкриття питання з фактологічною аргументацією – 7-8 балів; 
– неповне розкриття питання – 4-6 балів; 
– висвітлення окремого аспекту питання – 1-3 бали; 
– відсутність відповіді з питання – 0 балів. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і 

семінарських занять 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

1 

Вступ.  Глосарій курсу. 

Тема 1.  «Історична культура»: зміст 

поняття, історіографічний аспект. 

2  

 

2 
Тема 2.  Роль та місце історії в сучасній 

гуманітаристиці. 
2 2 

10 

3 
Тема 3. Естетика сучасної історичної 

культури. 
2 2 

10 

4 
Тема 4. Болісна минувшина в сучасній 

історичній культурі: емоційний вимір.  
4 4 

20 

5 
Тема 5. Соціальна складова сучасної 

історичної культури.  
4 4 

10 

6 
Тема 6. Відповідальність історика: між 

академізмом та публічністю. 
4 4 

10 

7 

Тема 7. Історія як видовище для 

широкого загалу: небезпеки та 

позитивні досягнення. 
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 Підсумкова  контрольна  робота 2   

 ВСЬОГО 24 16 80 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Семінари – 16 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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