




1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із міждисциплінарним напрямком в 

гуманітарних дослідженнях візуальна історія, сформувати вміння використовувати методи 

візуальної історії у професійній діяльності. 

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні етапи та ключові події всесвітньої історії та історії України. 

2. Вміти самостійно знаходити та інтерпретувати нову інформацію, працювати з різними 

історичними джерелами. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Візуальний поворот, який відбувся в гуманітарних науках, зумовив появу нового 

міждисциплінарного напряму візуальна історія. Використання та інтерпретація візуальних 

джерел, застосування різних методів дослідження візуальної інформації, аналіз формування 

та поширення візуальних образів лежить в основі навчальної дисципліни «Візуальна історія». 

Під час вивчення дисципліни особлива увага зосереджується на теоретичних засадах 

формування цього міждисциплінарного напрямку, вивченні суспільно-політичних та 

соціально-економічних процесів, повсякденного життя, військової та гендерної історії через 

призму візуальної історії, практичному застосуванню візуальних джерел та  візуальних 

образів на уроках історії. Дисципліна має важливе значення для формування професійних 

компетенцій вчителів сучасної школи, оскільки закладає базу для критичного мислення і 

використання нових наукових напрямків в освітньому процесі.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомити здобувачів освіти із теоретичними засадами 

візуальної історії; сформувати у студентів загальне уявлення про наукові методи, які 

використовуються дослідниками в контексті вивчення візуальної історії; сформувати вміння 

використовувати методи візуальної історії в професійній діяльності і, зокрема, застосовувати 

візуальні джерела та візуальні образи у наукових, навчальних і просвітницьких цілях; 

сприяти формуванню компетентностей майбутнього вчителя історії, виробленню творчого 

підходу до опанування педагогічної професії. 

 

  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 базові терміни, поняття та 

методологічні основи візуальної 

історії 

Лекція  Екзамен, набрання не 

менше 60% балів 

5% 

1.2 Знати основні теорії та історіографічні 

концепції візуальної історії  

Лекція  Екзамен, набрання не 

менше 60% балів 

5% 

1.3 Знати особливості висвітлення 

політичної, військової, соціальної та 

гендерної історії, історії повсякдення 

через призму аналізу візуальних 

джерел та образів 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Контрольна робота 

(тест), 60% правильних 

відповідей;  

Екзамен, набрання не 

менше 60% балів 

20% 

2.1 Вміти визначати різні групи 

візуальних джерел та їх критично 

аналізувати 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; набрання балів 

на кожному 

семінарському занятті  

10% 

2.2 Вміти використовувати візуальні 

джерела та візуальні образи для 

висвітлення політичної, військової, 

Семінарське 

заняття  

Робота на семінарському 

занятті; набрання балів 

на кожному 

семінарському занятті; 

20% 



соціальної, гендерної історії, історії 

повсякдення під час проведення 

уроків; 

Екзамен, набрання не 

менше 60% балів 

2.3 Вміти визначати характерні риси та 

прослідковувати еволюцію візуальних 

образів в історії 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Робота на семінарському 

занятті; набрання балів 

на кожному 

семінарському занятті 

Екзамен, набрання не 

менше 60% балів 

20% 

2.4 Вміти використовувати різні наукові 

методи для проведення власного 

дослідження з візуальної історії та 

представляти результати проведених 

досліджень у вигляді доповідей, 

повідомлень, презентацій. 

Семінарське 

заняття 
Самостійна 

робота 

Робота на семінарському 

занятті; набрання балів 

на кожному 

семінарському занятті;  

Презентація, набрання не 

менше 60% балів  

10% 

2.5 Вміти використовувати візуальні 

джерела та візуальні образи на уроках 

історії 

Самостійна 

робота 

Презентація, набрання не 

менше 60% балів 

5% 

4.1 Обґрунтовувати власне бачення 

застосування візуальної історії на 

уроках історії  

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; набрання балів 

на кожному 

семінарському занятті  

5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни (ВБ 1.8.)/ 

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

Знати історичну термінологію та наукову 

періодизацію історичних процесів. 
+     +    

Знати та розуміти основні концепції, теорії та етапи 

розвитку історичної науки, орієнтуватися на її сучасні 

досягнення. 
 +     +   

Знати методи формування історичних понять і 

закономірностей та розуміти взаємозв’язок між ними. 
+ +   +     

Уміти інтегрувати знання, які отримані в процесі 

вивчення різних дисциплін в єдиний комплекс 

суспільствознавчих дисциплін, відповідно до вимог 

Державного стандарту середньої освіти. 

+ +     +   

Вміти характеризувати об’єктивно та неупереджено 

історичні події та постаті різних історичних періодів.  
  +  + +    

Уміти переносити систему наукових історичних знань 

у площину навчального предмета історії, чітко і 

логічно розкривати основні теорії та етапи розвитку 

історичної науки. 

  +  +  + + + 

Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології в навчальному процесі. 
   +    +  

Уміти використовувати методи візуальної, етнічної 

історії, історичної географії при плануванні і 

проведенні уроків. 
       + + 



7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Робота на семінарських заняттях: РН2.1, РН 2.2, РН2.3, РН2.4, РН4.1 - 40 балів/24 

бали*. 

2. Самостійна робота (презентація): РН2.4, РН2.5 — 10 балів/6 балів*. 

3. Підсумкова контрольна робота (тест): 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 – РН1.1, РН 1.2, РН 1.3, РН 2.2, РН 2.3 

знання базових термінів, понять, теоретичних та методологічних основ, історіографії 

візуальної історії; знання особливостей висвітлення політичної, військової, соціальної та 

гендерної історії, історії повсякдення через призму візуальної історії; вміння визначати 

характерні риси та прослідковувати еволюцію візуальних образів в історії; вміння 

використовувати візуальні джерела та візуальні образи для висвітлення політичної, 

військової, соціальної, гендерної історії, історії повсякдення. 

- 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 (іспит).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, поточний контроль 60 балів; підсумковий контроль 

– 40 балів). 

 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

(іспит) 
60 балів 

(максимум) 

Семінарські заняття Самостійна робота 

(презентація) 

 

Підсумкова 

контрольна робота 

(тест) 

40 балів 

(максимум) 
10 балів 

(максимум) 
10 балів 

(максимум) 
40 балів 

(максимум) 

24 бали 

(мінімум) 
6 балів 

(мінімум) 
6 балів 

(мінімум) 
24 бали 

(мінімум) 

 

ПЕРЕЛІК ВИДІВ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ НА СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТТЯХ ТА ЇХ ОЦІНКА  
На семінарських заняттях оцінювання здійснюється за 12-ти бальною, яка в 

подальшому переводиться в залікові бали. Результати роботи на семінарському занятті 

оголошуються студентам індивідуально після кожного семінарського заняття. 

 

 



Види роботи на семінарському занятті Максимальна 

кількість балів 

Доповідь на семінарському занятті 5 

Доповнення на семінарському занятті 3 

Участь у дискусії на семінарському занятті 3 

Узагальнення, підведення підсумку семінарського заняття 2 

Підготовка і захист презентації 5 

Письмова самостійна робота на семінарському занятті 5 

Експрес-контроль на семінарському занятті 1 
 

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) 

40 82-84 31 65-66 

39 79-81 30 63-64 

38 77-78 29 61-62 

37 75-76 28 59-60 

36 73-74 27 57-58 

34 71-72 26 55-56 

33 69-70 25 53-54 

32 67-68 24 50-52 
Менше 50 балів набраних за роботу на семінарських заняттях не 

зараховуються оскільки становлять менше 60% і в залікові бали не 

переводяться 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми 

дисципліни в цілому, так і деяких розділів тем. Перевірка рівня засвоєння матеріалу 

винесеного на самостійне опрацювання здійснюється під час підсумкової контрольної 

роботи, екзамену, у формі представлення презентації на останньому семінарському занятті.  
 

Самостійна робота підготовка презентації (від 0 до 10 балів). 
Презентація це представлення результатів самостійної роботи студента з опрацювання 

обраної чи запропонованої ним теми. Мета презентації – формування вміння 

використовувати візуальні джерела та візуальні образи на уроках історії і представляти 

результати проведених досліджень у вигляді презентацій. 

 

Орієнтовні теми для презентацій: 

– Історичні портрети як джерело візуальної історії 

– Карикатури як джерело візуальної історії 

– Поштові листівки як джерело візуальної історії 

– Філателістичні джерела візуальної історії 

– Новітня історія України: візуальний вимір (політичний, військовий, соціальний чи 

гендерний аспект, повсякдення в окремий період на вибір студента/студентки) 

– Сучасна історія України: візуальний вимір (політичний, військовий, соціальний чи 

гендерний аспект, повсякдення) 

– Візуальний вимір Української революції 1917-1921 рр. 

– Радянська окупація України: візуальний вимір 

– Друга світова війна крізь призму візуальної історії (політичний, військовий, 

соціальний чи гендерний аспект, повсякдення в окремий період чи окремій країні в 

роки війни на вибір студента/студентки) 



– Відновлення незалежності України: візуальний вимір 

– Повсякденне життя у вимірах візуальної історії (дозвілля, обрядовість, свята і 

святкування, зайняття фізкультурою і спортом, девіантна поведінка; країна і період 

обираються студентом/студенткою) 

Студент може запропонувати власну тему презентації пов’язану з використанням 

візуальних джерел та візуальних образів для висвітлення політичної, військової, соціальної, 

гендерної історії, історії повсякдення. 

 

Вимоги до презентації:  

- обсяг 12-20 слайдів; 

- формулювання мети презентації за результатами власних досліджень; 

- логічна подача матеріалів, які розкривають тему; 

- самостійність у викладі матеріалу; 

- широке використання візуальних матеріалів, лаконічна інформативність тексту; 

- визначений термін виконання – до 1 грудня;   

- надсилати на електронну на адресу pyzhyk@knu.ua  

Оцінювання презентації Бали  

Визначення мети і втілення її у презентації до 2 балів 

Виклад основного матеріалу, логічно структурована інформація до 2 балів 

Зміст і відповідність темі текстової інформації та візуальних 

матеріалів  
до 4 балів 

Візуальна привабливість презентації до 2 балів 

 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  
По завершенні вивчення дисципліни студенти пишуть підсумкову контрольну роботу 

(з використанням тестових технологій). Участь всіх студентів в контрольному заході 

обов'язкова. Контрольна робота проводиться у письмовій тестовій формі і виконується на 

останній лекції. На підсумкову контрольну роботу виноситься перевірка розуміння 

студентами змісту і втілення ключових компетентностей та інтегральних змістових ліній під 

час навчання історії, а також знання складових елементів предметної історичної 

компетентності (хронологічної, просторової, інформаційної, логічної, аксіологічної). 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за підсумкову контрольну роботу - 10 

балів.  

Студент, який з поважної причини пропустив контрольну роботу, має надати 

відповідний документ і викладачі за погодженням з деканатом призначає нову дату її 

проведення. 

Критерії оцінювання контрольної роботи у тестовій формі: 10 запитань 

а) вірна відповідь на одне запитання          – 1 бал;  

б) невірна відповідь, відсутність відповіді – 0 балів. 

Менше 6 балів не зараховуються оскільки становлять менше 60%.  

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту 

Екзаменаційний білет з дисципліни «Візуальна історія» містить 2 питання, кожне з 

яких оцінюється 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 бали; 

– відсутність відповіді з питання                                    – 0 балів. 
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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: 

 Поточне 

оцінювання 

 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.  Візуальний поворот в гуманітарних науках. 
Візуальні студії 

4  2 

2 Тема 2. Візуальна історія: теорія та методологія 2  6 

3 Тема 3. Джерела візуальної історії 2 2 8 

4 
Тема 4. Візуальні джерела та методи роботи з ними 
на уроках історії 

2 2 6 

5 Тема 5. Візуальні образи в історії 2  4 

6 
Тема 6. Політичні процеси у вимірах візуальної 
історії 

4 2 10 

7 Тема 7. Візуальні образи військової історії 2 2 8 

8 Тема 8. Візуальні образи соціальної історії  2 2 8 

9 
Тема 9. Повсякденне життя через призму візуальної 
історію 

4 2 10 

10 Тема 10. Візуальні образи гендерної історії 1 2 8 

 Підсумкова контрольна робота (тест) 1   

 Індивідуальне творче завдання (презентація)   10 

 ВСЬОГО 26 14 80 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год.  
Семінарських занять – 14 год.  
Самостійна робота - 80 год. 



9. Рекомендована література та джерела: 

Основна:  
1. Історичне джерелознавство: підруч. для студентів ВНЗ / авт. кол. Калакура Я.С., 

Войцехівська І.Н., Корольов Б.І., Коцур В.П., Палієнко М.Г. та ін. – К.: Либідь, 2017. – 510 с.  

2. Коляструк О. Візуальні документи як особливі джерела історії повсякденності / О. 

Коляструк // Україна XX ст. : культура, ідеологія, політика: зб. статей. – Київ, 2008. – Вип. 14. 

– С. 259–264. 

3. Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні 

напрями: колект. монографія / Удод Олександр, Верменич Ярослава, Ковалевська Ольга, Ясь 

Олексій ; упоряд. текстів й наук. апарату С. Блащук, Н. Пазюра ; за загал. ред. В. Смолія ; 

НАН України ; Ін-т історії України. — Київ : Генеза, 2018. — 288 с. 

4. Нові підходи до історіописання / ред. П.Берк; пер. з англ. Т. Портнова, А. Портнов. – К.: 

Ніка-Центр, 2010. – 368 с. 

5. Павленко С.Ф. Візуальні джерела в сучасних історичних студіях: проблеми дослідження 

та інтерпретації / С. Ф. Павленко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні 

науки. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 95–99. 

6. Рабенчук О. До питання про візуальне як джерело історичних досліджень // Україна ХХ 

ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. Статей. – К., 2012. – Вип. 17. – С. 29-39. 

7. Рачков Є.С. Методи та підходи візуальної історії: аналіз історіографії // Харківський 

історіографічний збірник. – 2015. – Вип. 14. – С. 27-41. 

8. Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków / Red. M. Saryusz-Wolska. 

Warszawa: Niemiecki  Instytut  Historyczny,  Wydawnictwo  Naukowe  Scholar, 2020. 412 s. 

9. Mirzoeff N. An Introduction to Visual Culture / N. Mirzoeff. London: Routledge, 1999. 274 p.  

10. Rose G. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials / G. 

Rose. London: Sage, 2001. 240 р.  

 

Додаткова: 

1. Грідіна І. М. Зображальні джерела в дослідженні духовного життя населення України в 

роки Другої Світової війни / І. М. Грідіна // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. 

Політичні науки. - Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. Вип. 34. С. 135–144. 

2. Гюс П. Візуальна історія світу. – Харків: Віват, 2017. – 80 с. 

3. Історія європейської ментальності / За ред. Петера Дінцельбахера /Переклав з нім. 

Володимир Кам’янець. - Львів: Літопис, 2004.-720 с. 

4. Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи як джерело вивчення історії українського театру 

ХХ століття / Л. Г. Касян // Архіви України. – 2014. №3. – С. 158–169. 

5. Ковалевська О. Візуальні дослідження та іконографія: проблема розмежування об’єкта, 

методу та понятійнокатегоріального апарату // Спеціальні історичні дисципліни. – 2013. – № 

22. – С. 296 – 304. 

6. Ковалевська О. О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVIІ – XVIII 

ст.: у 2 ч. – К., 2014. – Ч.1: Монографія. – 314 с.; Ч.2: Додатки. – 330 с. 

7. Комаров Ю. Як зробити карикатуру промовистим джерелом на уроці: методичні 

рекомендації й практичні поради. // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та 

методика навчання. - 2011. -№ 11. - С.33-42. 

8. Маєвський О. Плакат і карикатура в системі формування інформаційного простору на 

окупованій території України (1941–1944) / О. Маєвський // Сторінки воєнної історії України. 

- 2016. - Вип. 18. - С. 110. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/Sviur_2016_18_9  

http://resource.history.org.ua/publ/Sviur_2016_18_9


9. Маєвський О. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 

1939-1945 рр. / Відп. ред. О. Є. Лисенко. НАН України. Інститут історії України. – К.: 

Інститут історії України, 2018. – 268 с.  

10. Нетудихаткін І. Український ктиторський портрет другої половини XVI-XVIII століть: 

інформаційний потенціал історичного джерела : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. 

Нетудихаткін. - Київ : Б.в., 2011. - 5 с  

11. Нора П. Теперішнє, нація, пам'ять / Пер. з франц. Андрій Рєпа. – Київ: Кліо, 2014. – 

272 с. 

12. Тарасов В. Авторський плакат кінця 1980-х – початку 1990-х років у площині 

історичного джерела: проблема аналізу та інтерпретації / В. Тарасов, В. Шевченко // Вісник 

ХДАДМ. 2017. №2. С. 83–90. 

13. Філас В. М. Відпочинок, шинок та жінка у подорожньому побуті чумаків (за 

картинами І. К. Айвазовського) / В. M. Філас // Народознавчі зошити. Львів, 2018. № 4 (142). 

С. 907–912. 

14. Філас В. М. Особливості використання творів живопису та графіки в студіях з історії 

Північного Причорномор’я / В. М. Філас // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць. 

Київ : Вид-во «Гілея», 2018. Вип. 133 (6). С. 42–45. 

15. Emmison M. Researching the Visual: Images, Objects, Contexts and Interactions in Social 

and Cultural Inquiry / M. Emmison, Р. Smith. London : Thousand Oaks; New Delhi : Sage 

Publications, 2007. 256 р.    

16. Mitchell W. J. T. Iconology: Image, Text, Ideology / W. J. T. Mitchell. Chicago : University 

of Chicago Press, 1986. 236 р. 

17. Mitchell W. J. T. Showing seeing: a critique of visual culture / W. J. T. Mitchell // Journal of 

visual culture. 2002. Vol. 1. № 2. P. 165–181.    

18. Mitchell W.J.T. Image Science. Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics. – Chicago: 

University of Chicago Press, 2015. – 264 pp. 

19. Panofsky E. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. – New 

York, Oxford University Press, 1939. – Pp. xxxiii+262. 

20. Witek P. Metodologiczne problemy historii wizualnej // Ейдос. Альманах теорії та історії 

історичної науки. – 2013. – 7. – С. 244-260. – Режим доступу: 

http://resource.history.org.ua/publ/eidos_2013_7_244  

 

10. Додаткові ресурси: 

http://novitukr.history.knu.ua/ - кафедра новітньої історії України 

http://resource.history.org.ua – Інститут історії України НАН України 

https://www.historyua.com – сайт журналу «Історія в школі» 
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