
Силабус навчальної дисципліни 

«УСНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 032 Історія та археологія;  014 Середня освіта 

Освітня програма:  Історія та археологія;  Середня освіта (Історія);  Середня освіта (Історія. 

Географія);  Середня освіта (Історія. Правознавство) 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Курс: ІІ 

Семестр: 3 

 

Факультет історичний 

Кафедра Історії України 

Викладач ПІБ: Чорномаз Богдан Данилович 

Посада: доцент  кафедри історії України 

E-mail: history_uman@ukr.net 

Лінк на освітній контент 

дисципліни 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=4021 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3/90 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (14 год.), практичні (12 год.), самостійна 

робота (64 год.) 

Денна форма: лекції (24 год.), практичні (16 год.), самостійна 

робота (80 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Здобувач  вищої  освіти  

повинен дотримуватися академічної доброчесності: пошук 

істини й знання через  інтелектуальну  та  особисту  чесність  

у  процесі  навчання, наукових  досліджень;  посилання  на  

джерела  інформації  у  разі використання  ідей,  розробок,  

тверджень,  відомостей  інших  осіб; дотримання  норм  

законодавства  про  авторське  право  і  суміжні права. 

Відвідування занять. Лекційні курси поєднуються із 

семінарськими заняттями, робочими зустрічами. Переважно 

навчання відбувається в групах, з дискусіями та підготовкою 

презентацій, самостійно та в малих групах. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Активна 

участь у процесі  вивчення  дисципліни  передбачає  пошук  

нових  джерел  із проблематики курсу, здійснювати пошук та 

генерувати ідеї. 

Що будемо вивчати?  Теоретичні засади усної історії України. Усну історію та 

історичну пам’ять, їх користь для вивчення історичного 

минулого України. 

Чому це треба вивчати?  Для формування у студіюючої молоді системних знань  

про спосіб сприйняття пересічними громадянами України 

історичних подій, які відбувалися на території нашої 

Батьківщини, та розуміння основи обґрунтування морально-

етичних оцінок історичних подій які відбувалися  на території 

України. 

Вивчення курсу «Усна історія України», допомагає 

студентам розуміти причини впливу історичних передумов у 



яких певний період перебувало українське суспільство. 

Зокрема зрозуміти природу чинників які впливали на 

формування світоглядних засад і шкали світоглядних 

цінностей.  

Курс виховує у студентів відчуття, яке на підсвідомому 

рівні диктує необхідність мати свою національну державу. 

Курс «Усна історія України» допомагає підростаючому 

поколінню розуміти, що прагнення до здобуття  власної 

державності є природною властивістю нашого народу. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Вивчаючи дану дисципліну студент повинен навчитися 

розуміти які моральні засади лягають в основу сприйняття і 

фіксації в усній історій історичних подій та діяльності 

визначних історичних осіб.  

Вивчення усної історії відіграє важливу роль у процесі 

формування високої історичної свідомості людської 

особистості, політичної культури, національної гідності. 

Знання засад справедливості, які в усній історії завжди є 

домінуючими формують у студентів громадянську свідомість 

і національну гідність особи.  

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність формулювати оцінки і версії історичних подій 

відповідно до загальнолюдських цінностей певного часу та 

певної групи людей;  

Здатність до реконструкції політичної та культурної 

історії в українському контексті за допомогою усних 

оповідань, переказів, свідчень очевидців подій;  

Здатність досліджувати історію рідного краю за 

допомогою методів усної історії. 

Зміст дисципліни Короткий огляд новітніх методів історичного 

дослідження. 

Досягнення дослідників усної  історії на прикладі 

розвитку історії України.  

Модифікації історичної пам’яті: родина пам’ять, 

історична пам’ять, національна пам’ять. 

Усна традиція та її роль в процесі розвитку української 

історичної науки. Потенційні можливості  методики 

застосування усної історії.  Недоліки та вади джерельної бази. 

Принципи відбору оповідачів. Монолог. Протокол. 

Діалог. Інтерв’ю. 

Методи транскрибування (розшифровки) тексту. 

Текстуальний аналіз. Типи транскрибування. Архівування. 

Зберігання. Кодування. Категорізація. Відеотехніка. Соціо-

психологічні методи аналізу записів. 

Усна історія як виразник соціальної пам’яті. Дидактична 

роль історичної пам’яті. Система соціальної пам’яті. 

Соціальна пам’ять та ЗМІ. Шаблони медіа та вплив на 

соціальну пам’ять. 

Обов’язкові завдання Завдання до семінарів; виконання самостійних робіт; 

написання ІНДЗ; здача підсумкового контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки Історія України, методологія історія, історія української 

державності, мовознавство, краєзнавство. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

1. Чорномаз Б. Д. Усна історія України. Київ : «Талком», 

2019. 160 с. 



 

 

Розробник                       (Чорномаз Богдан Данилович)  

 

бібліотеки УДПУ та ін.) 2. Принс Г. Усна історія. Нові перспективи 

історіописання / За ред. П. Берка. Київ, 2004.  С.149–194. 

Поточний контроль Виконання практичних та самостійних завдань, ІНДЗ, 

модульного та підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль Залік. 


