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1. Загальна інформація про курс 
 

Назва курсу, мова 

викладання 

Українська історіографія, мова викладання - українська 

Викладачі Федьков Олександр Миколайович, доктор історичних наук, професор 

кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих 

дисциплін 

Профайл викладачів http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/fedkov-o-m/ 

E-mail: san.fedkov@ukr.net 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

Дайте посилання на курс в системі, наприклад, 

https://moodle.kpnu.edu.ua/enrol/index.php?id=436 

Консультації Кожний четвер на четвертій парі  

 

 

2. Анотація до курсу. «Українська історіографія» як навчальна дисципліна 

складає умовний дах будови під назвою «історична наука». Студенти в процесі опанування 

ОП «Середня освіта. Історія» на першому (бакалаврському) рівні набули знання, навички та 

вміння, які дозволяють їм аналізувати явища та процеси минулого. У ході вивчення 

«Української історіографії» на другому (магістерському) рівні здобувачі вищої освіти з 

історії набудуть знання про умови розвитку історіографії, еволюцію теоретико-

методологічних підходів до історії, особливості джерельної основи історичних досліджень, 

появу історичних уявлень у людей, поступове складання системи знань про минуле та їх 

ґенезу в історичну науку, форми організації історичної праці, освіти та науки. Вироблені 

ними загальні та професійні компетенції спрямовані на здобуття навичок науково-

дослідницького, проектного та інноваційного характеру, здатності до коректної самостійної 

постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності і науково-дослідних 

проектах. Головне – студенти мають усвідомити👆, що предметом історіографії є історична 

наука, а не історичний процес 😃.  

3. Метою вивчення курсу «Українська історіографія» є набуття компетентностей; за 

підсумками вивчення курсу студент повинен (цілі курсу): 

 усвідомити проблему єдності світової історичної думки і науки з українською, 

взаємозв’язок і взаємовплив національних історіографій;  

 визначити основний зміст процесу виникнення і нагромадження історичних 

знань, здійснити періодизацію історії української історичної науки; 

 вміти самостійно аналізувати наукові праці і концепції вчених-істориків, 

наукових шкіл та напрямів історичної науки, використовуючи принципи історизму, а також 

історико-хронологічний, порівняльний, синхронний, діахронний, ретроспективний та інші 

методи пізнання; 

 пояснити причини зміни проблематики історичних досліджень, зумовлені 

політичними, соціальними, культурними та духовними процесами у суспільстві;  

 критично оцінювати результати праці дослідників попередніх поколінь, 

використовувати здобутки української історичної науки для сучасного пізнання минулого 

України;  

http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/fedkov-o-m/
https://moodle.kpnu.edu.ua/enrol/index.php?id=436


 аналізувати стан сучасної історичної науки та освіти, бачити можливі 

перспективи їхнього розвитку.  

  

4. Обсяг і ознаки курсу 

 

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність Українська історіографія Українська історіографія 

Рік навчання/ рік викладання перший /2019-2020 перший /2019-2020 

Семестр вивчення перший перший 

нормативна/вибіркова нормативна нормативна 

Кількість кредитів ЄКТС 5 кредити ЄКТС 5 кредити ЄКТС 

Загальний обсяг годин 150 год. 150 год. 

Кількість годин навчальних 

занять 

54 год. 14 год. 

Лекційні заняття 30 год. 8 год. 

Практичні заняття 0 год. 0 год. 

Семінарські заняття 24 год. 6 год. 

Лабораторні заняття 0 год. 0 год. 

Самостійна та індивідуальна 

робота 

96 год. 136 год. 

Форма підсумкового контролю екзамен екзамен 

 

5. Пререквізити курсу 

Вивчення курсу передбачається на другому (магістерському) рівні, після того, як 

студенти набули компетенції першого (бакалаврського) рівня.  

 

6.  Організація навчання.  

Увага 👆: лекційні та семінарські заняття проводяться згідно з розкладом: 

http://kpnu.edu.ua/infowindow/rozklad-zanyat-dlya-navchalnyh-hrup/ 

з/п Теми Лекції 

(год.) 

Семінари 

(год) 

СРС 

(год) 

1 Вступ до «Української історіографії» 2 2 11 

2 Історична думка періоду Київської 

Русі та Галицько-Волинського 

князівства 

2 4 9 

3 Історичні знання на українських 

землях у литовсько-польську добу 

2 - 8 

4 Українська історіографія в козацько-

гетьманські часи (друга половина 

ХVІІ – ХVІІІ ст.) 

4 2 9 

5 Історична наука на початку 

національного відродження 

2 2 11 

6 Українська історіографія у другій 6 6 8 



половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Народницький напрям  

7 Михайло Грушевський в українській 

та світовій історіографії 

2  13 

8 Новітня українська історіографія 

(1919-1939 рр.) Державницький 

напрям. 

4 4 7 

9 Українська історична наука у 40-

80 рр. ХХ ст. 

4 2 9 

10 Сучасна українська історіографія (з 

1991 року дотепер) 

2 2 11 

 

Розподіл  

навчального часу на семінарських заняттях 

 

 

№ 

з/п 

 

Назви тем  

 

Кількість часу 

1. Українська історіографія: методологія та понятійно-

термінологічний апарат  

2 год 

2. Початки української історіографії. «Повість врем’яних літ»  2 год 

3. «Галицько-Волинський літопис»  2 год 

4. Козацький «Літопис Самовидця»  2 год 

5. «Історія русів» – пам’ятка української історіографії початку 

ХІХ ст.  

2 год 

6. Микола Костомаров в українській історичній науці  2 год 

7. В’ячеслав Липинський – засновник державницького напряму 

в українській історіографії  

2 год 

8. Українська історична наука 1920-1930-х років в УСРР  4 год 

9. Інститут історії АН УРСР як дзеркало української радянської 

історіографії (1930-ті – 1991 рр.)  

2 год 

10. Сучасна українська історіографія: інституції, методологічний 

плюралізм, проблематика досліджень, персоналії  

2 год 

 

При підготовці до семінарських занять стануть в нагоді методичні рекомендації, з 

якими можна ознайомитися в читальному залі історичного факультету:  

Федьков О. М. Українська історіографія. Плани семінарських занять для студентів денної та 

заочної форм навчання з методичними рекомендаціями до них. Камʼянець-Подільський: 

КПНУ ім. І. Огієнка, 2018. 47 с. 

Тема самостійної роботи, по якій буде написана МКР – Українська народницька 

історіографія. 

 

7. Політика курсу («правила гри») визначаються педагогічними принципами 

викладача (вони дивним чином співпадають з правилами ватажка американської мафії Аль 



Капоне: «Добре слово та кольт переконують краще, ніж просто добре слово») 😠. А тому 

студент зобов’язаний:  

1. Не спізнюватись на заняття.  

2. Не пропускати пари, а в разі пропуску перездати тему семінарського заняття на 

консультації (кожного вівторка на четвертій парі). Форма перездачі семінарів – співбесіда. З 

пропущеними лекціями можна ознайомитися в комп’ютерній лабораторії (ауд. 16, корпус № 

2 історичного факультету). Окрім того, по окремому аспекту пропущеної лекції слід 

написати реферат в обсязі 12 сторінок писаного тексту.  

3. Необхідно бути націленим на постійну, ініціативну самостійну роботу.  

4. Проявляти академічну доброчесність: не підказувати, не списувати під час написання 

самостійних робіт і модульної контрольної роботи.  

5. Необхідна для  навчання література є в читальному залі історичного факультету а її 

електронні аналоги в комп’ютерній лабораторії (ауд. 16, корпус № 2 історичного 

факультету). 

 

8. Система оцінювання та вимоги 

 

Поточний і модульний контроль (60 балів) Іспит Сума 

Поточний контроль МКР 

 

 

 

 

40 балів 

 

 

100 балів 

40  

балів 

20 

балів 

 


