
Біографістика та біографіка в історії та культурі 

силабус 

 

1. Загальна інформація про курс 

 

Назва курсу, мова 

викладання 

Біографістика та біографіка в історії і культурі. 

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 

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

Консультації Кожний четвер на четвертій парі  

 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців-гуманітаріїв 

є ознайомлення здобувачів вищої освіти з біографістикою – спеціальною історичною 

дисципліною й галуззю історичної науки, предметною областю якої виступає біографічне 

знання в історії та культурі, отримання практичних навичок написання біографій.   

Завдання: забезпечити здобувачів вищої освіти компетенціями з історії, теорії та 

практики біографістики. 

 

2. Обсяг і ознаки курсу 

 

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність спеціальності 014 Середня освіта ОПП  

Історія та правознавство 

Рік навчання/ рік викладання другий 

Семестр вивчення четвертий 

нормативна/вибіркова вибіркова 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС 

Загальний обсяг годин 120 год. 

Кількість годин навчальних 

занять 

40 год. 

Лекційні заняття 22 год. 

Практичні заняття  

Семінарські заняття 18 год. 

Лабораторні заняття 0 год. 

Самостійна та індивідуальна 

робота 

80 год. 

Форма підсумкового контролю 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/enrol/index.php?id=436


 

3. Пререквізити курсу 

Вивчення курсу передбачається на першому освітньому рівні, після того, як здобувачі 

вищої освіти вивчили наступні освітні компоненти професійної підготовки: 

ООК 06 Спеціальні історичні дисципліни, ООК 11 Історія України, ООК 16 Історія 

стародавнього світу.  

 

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 

Л С Сам. 

роб. 

1. Біографістика як спеціальна історична дисципліна  4 4 14 

2 Біографістика та узагальнення практик із біографічного 

жанру 

2  14 

3 Біографіка всесвітньої історії 8 4 14 

4 Історія та культура України в біографіях 6 2 10 

5 Художня біографія як літературний жанр 2  10 

6 Біографіка: практикум написання есеїв  6 18 

 Разом 22 18 80 

 

5. Розподіл  навчального часу на семінарських заняттях 

№ 

з/п 

Назви тем  Кількість часу 

1. Біографістика-біографіка-біографія-біограма. 2 год 

2. Плутарх – фундатор біографічного жанру 2 год 

3. Сима Цянь і китайська традиція біографістики 2 год 

4. «Повчання» Володимира Мономаха: спроба автобіографії  2 год 

5. Біографіка: практикум написання есеїв 6 год 

 Всього 18 год 

 

6. Тема самостійної роботи, з якої буде написана МКР – есей щодо біографії 

постаті в історії та культурі (5 сторінок формату А 4). При написанні здобувач 

вищої освіти має використати не менше п’яти одиниць літератури та джерел, у тому 

числі особового походження.  

 

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 

http://kpnu.edu.ua/infowindow/rozklad-zanyat-dlya-navchalnyh-hrup/
https://drive.google.com/open?id=1ZbMN35h-7ZSJBBOVvL2bTCaLtRbcQA86
https://drive.google.com/open?id=1ZbMN35h-7ZSJBBOVvL2bTCaLtRbcQA86


№ 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 

 


