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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (16 год.), самостійна 

робота (54 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна 

робота (80 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Обов’язковою умовою для 

всіх здобувачів вищої освіти є дотримання основних 

положень академічної доброчесності, з метою забезпечення  

довіри до результатів навчання. А саме:  самостійне 

виконання навчальних завдань, поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання; посилання на джерела 

інформації у разі використання тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право; 

надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної діяльності. 

Відвідування занять. Відвідування лекційних та 

практичних занять є обов’язковим для здобувачів вищої 

освіти. Лекції передбачають комплексний та логічний виклад 

навчального матеріалу, а практичні (семінарські) заняття – 

виступ та участь в обговорені. Обов’язковим є виконання 

запланованих контрольних та самостійних робіт, ІНДЗ. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Участь 

здобувачів вищої освіти у вивченні дисципліни передбачає  

вміння до пошуку, обробки та критичного аналізу отриманої 

інформації з джерел; у здатності використовувати набуті 

знання в науковій діяльності. 

Що будемо вивчати?  Основи формування методологічних принципів; основні 

засади супутніх з історичною наукою дисциплін, які мають  

вплив на формуванні методологічних принципів. 

Чому це треба вивчати?  На основі здобутків сучасної історичної науки осягається 

суть явищ і процесів, що відбувалися в українській історії 
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невідривно від розвитку світової цивілізації. Для формування 

історичного мислення і національної свідомості, активної 

громадянської позиції, почуття гордості за приналежність до 

народу України, усвідомлення необхідності національної 

державності. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Розвинути знання про основи формування 

методологічних принципів; основні засади супутніх з 

історичною наукою дисциплін; назви і суть всіх супутніх з 

історичною наукою дисциплін, які мають  вплив на 

формуванні методологічних принципів; сутність всіх 

найбільш вживаних  при формуванні методологічних 

принципів дисциплін. 

Удосконалити уміння застосовувати супутні з 

історичною наукою, події, факти, тлумачити їх; брати 

активну участь у громадсько-політичному житті, мати 

громадянську позицію, високу історико-політичну культуру; 

користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної 

науки; застосовувати дані історичної науки для вирішення 

професійних завдань. 

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 пошуку, обробки і критичного аналізу 

інформації з різних джерел;  

Здатність працювати з історичними джерелами;  

Здатність  самостійно поглиблювати знання у рамках 

дисципліни шляхом пошуку й опрацювання нової інформації 

з використанням сучасних засобів технічної інформації. 

Зміст дисципліни Загальні поняття про методологію історії. Історизм. 

Об’єктивізм. Структура історії. Джерела історії. 

Методологія історії. ЇЇ значення в історичних 

дослідженнях. Розвиток методології на Заході. 

Школа «Нові історики». Методологія у країнах Європи і 

Росії. 

 «Історія знизу». Сучасний стан розвитку методології як 

відгалуження історичної науки. 

Усна історія. Сучасний стан розвитку, як допоміжного 

відгалуження історичної науки. Історія «знизу». Розвиток 

історії «знизу» в Україні. 

Історія понять. Історія довкілля. Наратив і його значення 

в методології історії.  

Поняття про мікроісторію. Сучасний стан розвитку 

методології, як допоміжного відгалуження історичної науки. 

Історія пам’яті. 

Історія менталітету. 

Візуальна історія. 

Обов’язкові завдання Завдання до семінарів, самостійних та контрольних робіт, 

виконання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Історія України, історіографія історії України, 

джерелознавство України, усна історія України. 
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Підсумковий контроль Залік. 


