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1. Загальна інформація про курс 
 

Назва курсу, мова 

викладання 

Історична інформатика в освіті та науці, українська 

Викладачі Глушковецький Анатолій Леонідович, к.і.н., доцент 

Профайл викладачів http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/hlushkovetskyi-a-l/ 

E-mail: robota_ah@ukr.net 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

Дайте посилання на курс в системі, наприклад, https://moodle.kpnu.edu.ua/enrol/index.php?id=436 

Консультації Щочетверга з 15 до 17 год. 

 
 

2. Анотація до курсу 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорія і практика застосування  сучасних інформаційно-комп’ютерних 

технологій при реалізації завдань історичної науки та освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальний курс тісно пов’язаний насамперед з такими навчальними дисциплінами як 

«Історія України», «Інформатика», «Джерелознавство історії України», «Джерелознавство всесвітньої історії» тощо. 

3. Мета та цілі курсу 
 

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


Метою викладання навчальної дисципліни “Історична інформатика” вивчення можливостей сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій при реалізації завдань історичної науки та освіти. 

• визначення місця курсу “Історична інформатика в освіті та науці” в системі підготовки історика; 

• вивчити сучасні методи використання інформаційних технологій у професійній діяльності історика;  

• вивчити теоретичні та технологічні особливості комп'ютеризованої обробки даних;  

•  вивчити методи дослідницької роботи з електронним текстом, базами даних, статистикою, internet-ресурсами за 

допомогою відповідного програмного забезпечення 
 

4. Формат курсу 
 

Очний курс з елементами дистанційного навчання в системі Moodle. 
 

5. Результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

• історію становлення і розвитку історичної інформатики, як міждисциплінарного напряму, заснованого на 

використанні в історичному дослідженні нетрадиційних методів і технологій;  

• особливості процесу інформатизації історичних досліджень;  

• основні етапи «комп'ютеризованого» історичного дослідження;  

• сучасні підходи до обробки історичної інформації та історичних джерел, заснованих на базах даних, системах 

штучного інтелекту, ГІС, системах моделювання;  

• спеціалізоване і стандартне програмне забезпечення, що використовується в роботі історика;  

• основні можливості комп'ютерного моделювання історичних процесів; 

вміти: 

• вільно оперувати основними теоретичними поняттями курсу; 

• кваліфіковано користуватися сучасною літературою, яка містить досвід застосування інформаційних технологій і 

математичних методів в історичних дослідженнях та історичній освіті;  

• працювати з електронними текстами і застосовувати кількісні методи їх аналізу;  

• створювати бази даних за матеріалами джерел різних типів;  

• працювати з інформацією допомогою реляційних баз даних (введення даних, коригування, формування запитів, 

звітів);  



• вирішувати дослідницькі завдання на основі інформаційних методів;  

• виконувати обробку даних в комунікаційних мережах (ефективно користуватися методами пошуку інформації в 

мережі Інтернет;  

• працювати з електронними каталогами провідних бібліотек України і світу. 

6. Обсяг і ознаки курсу 
 

   

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), 014.03 

Середня освіта (Історія та правознавство) 

014.03 Середня освіта (Історія), 014.03 

Середня освіта (Історія та правознавство) 

Рік навчання/ рік викладання третій /2021-2022  

Семестр вивчення шостий  

нормативна/вибіркова нормативна  

Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів ЄКТС  

Загальний обсяг годин 150 год.  

Кількість годин навчальних занять 60 год.  

Лекційні заняття 30 год.  

Практичні заняття 0 год.  

Семінарські заняття 30 год   

Лабораторні заняття 0 год.  

Самостійна та індивідуальна робота 90 год.  

Форма підсумкового контролю залік  



 

7. Пререквізити курсу 
 

Визначаються інтегральним характером навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом; тісним зв’язком з 

комплексом базових та гуманітарних дисциплін. Програма враховує набуті студентами знання під час вивчення курсів 

«Основи наукових досліджень», «Історія України», «Джерелознавство» тощо. 

 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Вивчення курсу потребує спеціального матеріально-технічного та/або інформаційного забезпечення: проектор та 

ноутбук/персональний комп’ютер для презентацій у форматі MS Power Point, робота в комп’ютерному класі 
 

9.  Політики курсу 
 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконати наступні письмові роботи – модульна контрольна робота, та 

виконання самостійної роботи у вигляді реферату. 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література.  

Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 

 
 

  



11. Система оцінювання та вимоги 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний і модульний контроль (60 балів) Е

кзамен 

Сума 

 

 100 
Поточний 

контроль 

МКР 

 

Самостійна 

робота / ІНДЗ 

20 балів 50 балів 30 балів 

 

При оцінюванні рівня знань студента аналізу підлягають: 

  характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, правильність; 

  якість знань (ступінь засвоєння фактичного матеріалу): осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, 

узагальненість, міцність; 

  ступінь сформованості уміння поєднувати теорію і практику під час розгляду ситуацій, практичних задач, в 

процесі політичної комунікації і соціалізації; 

  рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, 

узагальнювати, робити висновки з проблем, що розглядаються; 

  досвід творчої діяльності: уміння виявляти проблеми, розв’язувати їх, формувати гіпотези; 

  самостійна робота: робота з навчально-методичною, науковою, допоміжною вітчизняною та зарубіжною 

літературою з питань, що розглядаються, уміння добувати інформацію з різноманітних джерел (нормативні, 

програмові; нормативні, преса), робота з комп’ютерною технікою, системою Internet . 

 
 


