




1. Мета дисципліни: 

Вивчення теоретичних та методологічних основ студій пам’яті, зокрема політики пам’яті 

та історичної імагології, теорії та історії пропаганди, а також ознайомлення з еволюцією 

політики пам’яті та пропаганди в Польщі та росії впродовж ХІХ-ХХІ ст. під впливом 

політичних та соціально-економічних змін, що відбувалися на території цих країн. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів з історії України, історії країн Центральної та Східної Європи. 

2. Знання теоретичних основ критики джерел. 

3. Володіння навичками аналізу і синтезу. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна передбачає вивчення в ретроспективі політики пам’яті в Польщі та росії щодо 

України, тобто дій різних акторів (міжнародних організацій, держави, а на практиці уряду, 

партій, організацій, рухів або окремих осіб), спрямованих на формування колективної пам'яті 

певної нації або іншої спільноти, впродовж ХІХ-ХХІ ст. Використовуючи методологію 

історичної імагології, яка досліджує формування та функціонування образу «свого» або 

«чужого», а також суспільних стериотипів, у представників окремих культур чи груп 

населення в різні історичні періоди, розкриватимуться механізми та суть діяльності, 

спрямованої на формування чи зміну образу України та українців в уявленнях сусідніх 

народів. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
Вироблення у студентів вміння працювати в міжнародному контексті, здатність відрізняти 

специфіку у підходах до вирішення проблем в галузі історії представників різних наукових 

шкіл; здатність усвідомлювати та критично оцінювати точки зору, що випливають з іншого 

національного та культурного підґрунтя, здатність розуміти соціальну роль історика, методи 

та способи використання історії та зловживання нею; здатність застосовувати набуті знання 

та навички у практичних ситуаціях, зокрема під час ведення дискусій, підготовки 

аналітичних матеріалів, у публічних виступах. 

 

  



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  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати категоріальний апарат, теоретичні 

концепції та методологічний 

інструментарій політики пам’яті та 

історичної імагології, теорію критичного 

осмислення уявлень про минуле у 

суспільстві 

Лекція, самостійна 

робота 

Підсумкова 

контрольна 

робота, творче 

завдання(письмов

а робота) 

15% 

1.2. Знати історичну політику та 

соціокультурні практики, здійснювані в 

Польщі та росії у минулому та 

сьогоденні, практики критичного 

осмислення уявлень про минуле у 

суспільстві 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

Підсумкова 

контрольна 

робота, експрес-

контролі, усне 

опитування на 

семінарських 

заняттях 

45% 

2.1 Вміти інтерпретувати зв’язок та різницю 

між історичними фактами у джерелі та 

історіографічними фактами у науковій 

літературі 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

Усне опитування 

на семінарських 

заняттях, творче 

завдання 

(письмова 

робота) 

6% 

2.2 Вміти оцінювати альтернативні варіанти 

інтерпретації основних тенденцій та 

особливостей історичного розвитку 

людства у ХІХ-ХХІ ст. 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

Усне опитування 

на семінарських 

заняттях, творче 

завдання 

(письмова 

робота) 

6% 

2.3 Вміти виявляти спільні й відмінні риси в 

підходах українських і зарубіжних 

істориків 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

Усне опитування 

на семінарських 

заняттях, творче 

завдання 

(письмова 

робота) 

6% 

2.4 Вміти аналізувати взаємозв’язки  між 

позицією професійного історика та 

пануючими у суспільстві поглядами на 

минуле 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

Усне опитування 

на семінарських 

заняттях, творче 

завдання 

(письмова  

робота) 

6% 

2.5 Вміти аналізувати взаємозв’язок 

вітчизняної, європейської і світової 

історії та гармонізувати історичну пам'ять 

різних спільнот 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

Усне опитування 

на семінарських 

заняттях, творче 

завдання 

(письмова  

робота) 

6% 

4.1 Прийняти і обгрунтувати рішення щодо 

виокремлення вузлових наукових 

проблем в галузі історії, спрямованих на 

гармонізацію історичної пам'яті різних 

спільнот та консолідацію суспільства 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

Творче 

завдання(письмов

а робота) 

10% 

  



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 4.1 

Дисципліна запропонована у переліку на вільний вибір 

студентів 
         

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання:  

1. Робота на семінарських заняттях(усне опитування):  РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3, РН 2.4, 

РН 2.5 – 40 балів/24 бали*. 

2. Експрес-контролі (2 письмові роботи): РН 1.2 – 16 балів/10 балів* (по 8 балів/5 балів 

кожна).  

3. Творче завдання (письмова робота): РН 1.1, РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3, РН 2.4, РН 2.5, РН 4.1 – 

24 бали/14 балів*.   

4. Підсумкова контрольна робота(письмова): РН 1.1, РН 1.2 — 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. 

Умовою отримання заліку є позитивні оцінки з творчої роботи та підсумкової контрольної 

роботи. 

- 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 (пропущені чи з незначною кількістю набраних балів семінарські 

заняття, експрес-контролі). 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: 

 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

 

100 залікових балів (максимум) 

Семінарські заняття Експрес-контроль Творче завдання Підсумкова 

контрольна робота 

40 балів (максимум) 16 балів (максимум) 24 бали (максимум) 20 балів (максимум) 

24 бали (мінімум) 10 балів (мінімум) 14 балів (мінімум) 12 балів (мінімум) 

 



7.2.1. Робота на семінарських заняттях здійсюється впродовж всього семестру, 

результати оголошуються студентам індивідуально наприкінці заняття або на початку 

наступного семінарського заняття (за згодою студентів). 

 

Перелік видів аудиторної роботи на семінарських заняттях та їх оцінка (в балах) 

На семінарських заняттях оцінювання здійснюється за 12-ти бальною, яка в 

подальшому переводиться в залікові бали.  

 

Види роботи на семінарському занятті Бали за роботу на 

семінарському 

занятті 

Доповідь на семінарському занятті 1-5 

Доповнення на семінарському занятті 1-3 

Участь у дискусії на семінарському занятті 1-3 

Узагальнення, підведення підсумку семінарського заняття 1 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.2.2. Експрес-контроль (2 письмові роботи) проводиться на семінарському або 

лекційному занятті. Оцінюється в межах 8 балів за кожну роботу (пороговий рівень 

позитивної оцінки – 5 балів). Контроль складається з тестової частини (8 запитань, правильна 

відповідь на кожне з яких оцінюється в 0,5 балів) та 2 питань, що потребують розгорнутої 

Залікові бали Набрана кількість балів  

(8 занять) 

40 94-96 

39 91-93 

38 88-90 

37 85-87 

36 82-84 

35 80-81 

34 78-79 

33 76-77 

32 74-75 

31 72-73 

30 70-71 

29 68-69 

28 66-67 

27 64-65 

26 62-63 

25 60-61 

24 58-59 

23 бали і нижче не 

зараховуються оскільки 

становлять менше 60% 

Менше 58 балів не 

зараховуються оскільки 

становлять менше 60% і в 

залікові бали не переводиться 



відповіді (максимально по 2 бали за кожне). 

Критеріями оцінки теоретичного питання є:  

 глибоке розкриття проблеми та  відображення власної позиції   2 бали; 

 питання розкрито повно, але не відображено власну позицію   1,5 бали; 

 розкритий лише окремий аспект питання                   1 бал; 

 відсутність відповіді         0 балів. 

Результати оголошуються студентам індивідуально на наступному занятті, результат 

останнього експрес-контролю оголошується впродовж трьох наступних робочих днів, але не 

пізніше ніж за день до заліку. 

У випадку відсутності студента з поважних причин, відпрацювання та перездачі 

експрес-контролів здійснюються у відповідності до діючих в Університеті нормативних 

документів. 

 

7.2.3. Творче завдання (письмова робота) готується студентами впродовж семестру і 

здається не пізніше останнього семінарського заняття у роздрукованому вигляді з підписом 

та в електронному відправляється на адресу adamska@knu.ua або в Google Classroom. 

Робота оцінюється в межах 24 балів (пороговий рівень позитивної оцінки – 14 балів). 

Робота складається з трьох блоків, кожний з яких оцінюється в межах 8 балів: заповнення 1 і 

2 пунктів кожного блоку оцінюються по 1 балу, 3-5 пунктів кожного блоку – в межах 2 балів 

по кожному пункту наступним чином: 

 глибоке розкриття проблеми та  відображення власної позиції    2 бали; 

 питання розкрито повно, але не відображено власну позицію    1,5 бали; 

 розкритий лише окремий аспект  питання     1 бал. 

Результати оголошуються студентам індивідуально впродовж трьох наступних робочих 

днів, але не пізніше ніж за день до заліку. 

 

7.2.4. Підсумкова контрольна робота проводиться на останній лекції. Робота 

оцінюється в межах 20 балів (пороговий рівень позитивної оцінки – 12 балів). Робота 

складається з 2 питань, що потребують розгорнутої відповіді (оцінюються в межах 10 балів за 

кожне).  

Критеріями оцінки кожного питання є:  

Відповідь повна та подане власне бачення проблеми 9-10 

Відповідь повна, відображає знання фактичного матеріалу з питання 7-8 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 5-6 

Відповідь фрагментарна та наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

2-4 

Відповідь має значні помилки 1 

Відповідь відсутня 0 
 

Результати оголошуються студентам індивідуально впродовж трьох наступних 

робочих днів, але не пізніше ніж за день до заліку. 

У випадку відсутності студента з поважних причин, відпрацювання та перездачі 

підсумкової контрольної роботи здійснюються у відповідності до діючих в Університеті 

нормативних документів. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

mailto:adamska@knu.ua


 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійна 

робота 

1 Вступ до курсу (мета, завдання, історіографія). 2 - - 

2 

Тема 1. Політика пам’яті: теорія і методологія 

дослідження. Теорія та історія пропаганди. 

Історична імагологія. 

4 - 6 

3 

Тема 2. Україна в російській політиці пам’яті та 

пропаганді у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

3 2 5 

4 

Тема 3. Україна в польській політиці пам’яті та 

пропаганді другої половини ХІХ – початку ХХ 

ст. 

3 2 5 

5 
Тема 4. Україна в радянській політиці пам’яті 

та пропаганді міжвоєнного періоду 
3 2 5 

6 
Тема 5. Україна в польській політиці пам’яті та 

пропаганді 1920-1930-х років 
3 2 5 

7 
Тема 6. Україна в  радянській політиці пам’яті 

та пропаганді 1940-1980-х років 
3 2 5 

8 
Тема 7. Україна в  політиці пам’яті та 

пропаганді Польської Народної Республіки 
3 2 5 

9 
Тема 8. Україна в  російській політиці пам’яті 

та пропаганді після 1991 року 
2 1 5 

10 
Тема 9. Україна в політиці пам’яті та 

пропаганді в Республіці Польща 
2 1 5 

11 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 30 14 46 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота - 46 год. 
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