
Актуальні проблеми сучасної історичної науки України 

силабус 

 

1. Загальна інформація про курс 

 

Назва курсу, мова 

викладання 

Актуальні проблеми сучасної історичної науки України. 

Викладається українською мовою  

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:// 

https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=2165 

Консультації Кожний четвер на четвертій парі  

 

 

Анотація до курсу. Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні у майбутніх 

докторів філософії компетенцій, які б поєднували знання наявних у сучасній історичній 

науці концепцій, а також формування навиків і умінь розв’язання актуальних наукових 

проблем, які стосуються історичного минулого України.  

Завдання: забезпечити аспірантів знаннями про сучасні теоретичні підходи 

українських та зарубіжних учених, які стосуються різних періодів історії України, виробити в 

них уміння застосовувати їх в дослідницьких практиках. 

 

2. Обсяг і ознаки курсу 

 

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність спеціальності 032  

Історія та археологія  

спеціальності 032  

Історія та археологія  

Рік навчання/ рік викладання третій третій 

Семестр вивчення п’ятий п’ятий 

нормативна/вибіркова вибіркова вибіркова 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС 4 кредити ЄКТС 

Загальний обсяг годин 120 год. 120 год. 

Кількість годин навчальних 

занять 

40 год. 14 год. 

Лекційні заняття 28 год. 8 год. 

Практичні заняття 0 год. 0 год. 

Семінарські заняття 12 год. 6 год. 

Лабораторні заняття 0 год. 0 год. 

Самостійна та індивідуальна 

робота 

80 год. 100 год. 

Форма підсумкового контролю залік залік 

http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/fedkov-o-m/
https://moodle.kpnu.edu.ua/enrol/index.php?id=436
https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=2165


 

3. Пререквізити курсу 

Вивчення курсу передбачається на третьому (освітньо-науковому) рівні, після того, як 

здобувачі вищої освіти набули компетенції другого (магістерського) рівня.  

 

4.  Організація навчання.  

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

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

№  

з/п 

 

Назва тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Л С Сам. 

роб. 

Л С Сам. 

роб. 

1. Вступ. Сучасна українська 

історіографія в контексті світових 

тенденцій.  

4  8 2  10 

2 Організаційні засади та 

методологічні пошуки сучасної 

української історичної науки  

2 2 8 2  10 

3 Узагальнювальні праці з історії 

України: пошук нових 

концептуальних підходів 

2  10 2  10 

4 Давня та середньовічна історія 

України в сучасній українській 

історіографії 

2  10   12 

5 Українські землі під владою Речі 

Посполитої в українській 

історичній науці (1991–2020 рр.). 

2 2 6  2 10 

6 Історія Гетьманщини в сучасній 

історичній літературі 

2  10 2  10 

7 Українські землі під владою 

Російської та Австрійської імперій 

(сучасна історіографія проблеми). 

4 2 4 2  10 

8 Українська історіографія проблем 

національної революції 1917–

1921 рр. 

4 2 8  2 10 

9 Сучасні дослідження історії 

України радянської доби.  

4 2 4 2  10 

10 Проблеми історіографії, 

джерелознавства та спеціальних 

історичних дисциплін в сучасній 

українській історичній науці. 

2 2 10   12 

 Разом 28 12 80 12 4 104 

 

5. Розподіл  навчального часу на семінарських заняттях 

 

№ 

з/п 

 

Назви тем  

 

Кількість часу 

1. Проблема реалізації нових методологічних підходів при 

написанні синтез у сучасній українській історичній науці 

2 год 

2. Українське козацтво в сучасній національній історіографії 2 год 

3. Політична та соціальна історія українських земель під владою 

Романових і Габсбургів у сучасному історіописанні 

2 год 

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


4. Селянство й аграрна політика в добу Української національної 

революції 1917–1921 років: сучасна історіографія  

2 год 

5. Україна в Другій світовій війні в рефлексіях сучасної 

української історичної науки 

2 год 

6. Проблеми історіографії, джерелознавства та спеціальних 

історичних дисциплін в сучасній українській історіографії 

2 год 

 Всього 12 год 

 

6. Тема самостійної роботи, з якої буде написана МКР – Давня та 

середньовічна історії України в сучасному історіописання  

 

7. Політика курсу визначається чинними нормативними документами, зокрема 

Положенням про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка https://drive.google.com/open?id=1ZbMN35h-

7ZSJBBOVvL2bTCaLtRbcQA86 . А тому студент зобов’язаний:  

1. Не спізнюватись на заняття.  

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

консультації (у кожний четвер 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 тексту.  

3. Має 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) Сума 

Поточний контроль МКР 

 

 

 

 

100 балів 

60  

балів 

40 

балів 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZbMN35h-7ZSJBBOVvL2bTCaLtRbcQA86
https://drive.google.com/open?id=1ZbMN35h-7ZSJBBOVvL2bTCaLtRbcQA86

