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   1. Опис навчальної дисципліни 

    

 Характеристика дисципліни за  

Найменування показників формами навчання  

 денна  заочна  

Вид дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання, навчання та  українська  

оцінювання     

Загальний обсяг кредитів / годин  2/ 60  

Курс 1    

Семестр 1    

Кількість змістових модулів з  2  

розподілом:     

Обсяг кредитів 2    

Обсяг годин, в тому числі: 60    

Аудиторні 28    

Модульний контроль 4    

Семестровий контроль -    

Самостійна робота 28    

Форма семестрового контролю Спільний залік   
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомити студентів із основами майбутньої 

фахової діяльності, зокрема, сформувати уявлення про специфіку історичного пізнання та 
особливості проведення історичних досліджень.  

Завданнями вивчення дисципліни є:  
Ознайомити з соціальними функціями історичної науки та критеріями професіоналізму 

істориків;  

 Пояснити специфіку історичних джерел та методів роботи з ними;
 Сформувати загальні уявлення про тенденції розвитку історичного знання та новітні 

дослідницькі напрями історичних студій;

 Ознайомити з основами наукового дослідження на прикладі кваліфікаційної роботи
 навчити студентів методологічним та теоретичним основам історії, історичного 

джерелознавства та історіографії;
 застосовувати набуті знання в навчальному процесі;

 формувати позитивне ставлення до майбутньої професійної діяльності.

 

3. Результати навчання за дисципліною 
По закінченні вивчення курсу студенти повинні:  

знати: 

- характерні риси історичної освіти в Україні та зарубіжжі, її етапи;  
- внутрішню структуру університетської діяльності; 

- етапи розвитку історичної науки;  
- внесок найвизначніших науковців у становлення наукової картини минулого; 

- специфіку історичної науки;  
- джерела історичного знання; 

- методологічні засади історичного дослідження;  
- понятійно-термінологічний апарат історичної науки; 

вміти:  
- організувати власну навчальну діяльність; 

- самостійно шукати наукову інформацію з конкретної проблеми; 
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- орієнтуватися в досягненнях історичної науки; 

- організовувати особисту науково-дослідну діяльність;  
- застосовувати сучасні методи та концептуальні підходи для аналізу історичних фактів. 

 
 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

         Розподіл годин між видами робіт 
 

          Аудиторна:     
 

Назва змістових модулів, тем  У
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ії
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ат

о
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і Ін

ди
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д
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ні
 

 

С
ам

о

ст
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н
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   Змістовий модуль 1. Розвиток історії як науки     
 

Тема 1. Специфіка історичного пізнання  6  2      4 
 

                

Тема 2. Організація навчального  7 
 2 2 

    3  

процесу у вищих навчальних закладах 
      

 

           
 

Тема 3.  Розвиток теоретичних  засад  8 
 2 2 

    4  

історичної науки 
         

 

              
 

Тема 4. Структура історичних  7  2 2     3  

дисциплін 
          

 

               
 

Модульний контроль    2          
 

     Разом  30  8 6     14 
 

     Змістовий модуль 2        
 

Тема 5.  Історичні джерела  та методи  7  2 
2 

    3 
 

роботи з ними 
             

 

              
 

Тема 6.  Специфіка досліджень історії  8  2 
2 

    4 
 

історичного знання 
             

 

              
 

Тема 7. Теоретико-методологічні основи  6  2      3 
 

історичного пізнання       
2 

      
 

Тема 8. Основи наукового дослідження з 
 

7 
 

2 
    

4 
 

       
 

історії                 
 

Модульний контроль    2          
 

     Разом  30  8 6      14 
 

     Усього  60  16 12      28 
 

                 
 



5 
 
 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Історична наука і навчальний процес  
Професійна адаптація вузівської молоді, її професійній орієнтації. Процес переходу від 

середньої до вищої школи: проблеми адаптації студентства. Мета і завдання історика. Основні 
характеристики історичної науки. Комплексна система підготовки історика. Психологічні та 
моральні якості науковця-історика та педагога.  

Зв’язок історичних знань із іншими дисциплінами гуманітарного блоку: філософії, 
політології, теорії економіки, соціології, логіки, релігієзнавства, теорії держави і права. Суміжні 
науки: літературознавство, фольклористика, мовознавство, економічна географія, статистика. 
Наукові дисципліни негуманітарного циклу.  

Участь історика у суспільних та політичних процесах. Популяризація історії. Історія і 
науково-популярні, художні праці. Бібліотеки, архіви, музеї, історичні мандрівки як засоби 
формування історичного світогляду. Історія наукова та науково-популярна. 

 

Тема 2. Природа і цінність історії  
Сутність історії, її призначення. Історія, як різновид думки. Історія народу, нації, країни, 

держави. Досвід думки. Історичне знання, як основа формування наукової думки. Освітній досвід. 

Вплив історичної науки на формування світогляду. Ілюзія остаточності, як система догматичності 
мислення. Університетська освіта, як система формування світогляду та методики вивчення 

історії. Пошук альтернативи науковими методами. Ціннісні показники історичної науки. 

Історичний досвід народу, як важливий елемент його світогляду та перспективи розвитку. Історія, 
як важливий елемент формування суміжних дисциплін: філософії, політології, соціології, 

психології, філології, правознавства, релігієзнавства, культурології тощо. 

 

Тема 3. Суспільне значення історії  
Історія, як консолідаційний чинник у суспільстві. Формування історичних знань та 

історичного досвіду. Історичний процес та вплив історичної науки на формування його стратегії. 

Історія, як виразник національних прагнень та сподівань. Роль історичної пам’яті на формування 

сучасності. Значення історії у формуванні ідеологічних доктрин. Історія, як складова 

націотворчого та націоконсолідуючого процесу. Значення історії у розвитку особистості. Історія, 

як основоположний фактор формування свідомості громадян. Історія у прогностиці 

 

Тема 4. Предмет і метод історії 
 

Предмет історичного дослідження. Дія людини, як предмет історичного дослідження. 
Історична наука, як засіб пізнання світу. Пізнання особи та особистості через історичну науку. 
Визначення себе у історичному процесі людства: в історичній ретроспективі та на сьогодення. 
Пошук істини через локальні досягнення. Співвідношення локального і ситуативного із загальним 
і плинним.  

Вибір предмету історичного дослідження. Формування джерельної бази дослідження. 
Визначення історіографічної основи дослідження. Критика історіографічних основ. Виокремлення 
актуальних аспектів проблеми. Визначення нових парадигм. Узагальнюючі результати і їх 
верифікація через загальні історичні закони. 

 

Тема 5. Методологія історії  
Історична пропедевтика, як підготовчий курс історії. Зародження методології історичної 

науки: Фукідід та Геродот та їхня градація надійності джерел і методи їхньої критики. Полібій і 

Фукідіт та їхня система синхронізації. Фон Шеллінг та Гегель та їхнє теоретичне обґрунтування 

історичного  пізнання  у формі класичного  історизму.  Фундатори  критичного  методу Нібур  та  
Геерен. Засновник об’єктивного напряму німецької історіографії фон Ранке. Герменевтика 

історична  та  ―німецька  історична  школа‖.  Теорія  історичного  пізнання  Дройзена.  Описовий 
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метод. Історичне порівняння: порівняння за аналогією і порівняння за контрастом. Біографічний 
метод. Синхронний і діахронний методи. Метод просопографії. Метод математичної статистики. 
Спеціальні методи історичних досліджень. 

 

Тема 6. Сутність історичного джерела  
Форми фіксації інформації з минулого. Джерело, як продукт соціальної діяльності людей. 

Проблема об’єктивності та суб’єктивності джерела. Джерело – форма вираження об’єктивного 
світу, епохи, країни, народу, особи. Джерело, як частина реальності, що відійшла у минуле – 
залишки, які дають безпосередню інформацію про минуле. Описові джерела, що відображають 
історичний процес через призму світогляду автора. Історичне джерело, як основа пізнання 
історичної дійсності. Специфіка історичних джерел. 

 

Тема 7. Класифікація та верифікація історичних джерел 

Сутність наукового аналізу історичного джерела. Евристика, як перший найголовніший 
етап роботи історика. Автентичність та ступінь довірливості історичного джерела. Групи 
історичних джерел: писемні; речові; етнографічні; усні; лінгвістичні; фото-кінодокументи; 
фонодокументи. Класифікація письмових джерел за типами і видами. Поділ письмових джерел на 
історичні залишки й історичні традиції. Критика джерела: зовнішня і внутрішня. Спеціальні 
історичні дисципліни з вивчення джерел: палеографія, археографія, архівознавство, епіграфіка, 
нумізматика, хронологія, сфрагістика, генеалогія, історична географія, ономастика, топоніміка. 
Групування документів за часом написання, місцем походження, змістом, формою. Внутрішня 
критика документа. Писемні джерела. Верифікація історичного факту. Структура історичного 
факту. 

 
 
 

Тема 8. Самостійна робота студента 
 

Самостійна робота студента як основна форма навчання у вищій школі. Предмети та продукти 
самостійного навчання. Завдання-дії та завдання-продукти. Вправи, питання та задачі як види 
завдання-дії.  

Конспектування лекцій як вид самостійної роботи студента. Основні принципи запису 
конспекту лекцій. Кодування та створення опорного конспекту лекцій.  

Підготовка до лабораторного, практичного та семінарського заняття як вид самостійної 
роботи студента. Підбір інформаційних джерел, конспектування, підготовка анотацій та рефератів. 

 

Тема 9. Основи наукового дослідження з історії  
Організація НДР. Основні етапи виконання курсової роботи: вибір теми, затвердження теми 

та наукового керівника, розробка план-графіка виконання курсової роботи, визначення мети, підбір 

інформаційних джерел, відбір та інформаційно-аналітична обробка матеріалу, формулювання 

висновків та рекомендацій, виклад матеріалу та оформлення роботи. Поняття про актуальність 

наукової проблеми. Сучасні актуальні проблеми в історії. Мотиваційна та цільова основа НДР. 

Формулювання теми курсової (магістерської) роботи. Бібліотеки як вмістилище наукової літератури. 

Способи пошуку літератури з проблеми. Каталоги. Вивчення наукової літератури. Групування 

наукової літератури. Підготовка до історіографічного аналізу. Архів як місце зберігання, 

опрацювання й дослідження писемних історичних джерел. Архіви України і закордоння. Збір 

джерел. Класифікація історичних джерел. Зовнішня й внутрішня критика історичного джерела. 

Дослідницькі гранти в галузі історії.  
Здійснення наукового дослідження. Структура наукового дослідження (реферату, курсової, 

магістерської). План. Види плану. Систематизація матеріалу відповідно до плану. Методи 

(загальноноукові та спеціально-історичні). Методологічні принципи. Характеристика наукового 
стилю. Науковий текст, його характеристики, види. Зміст і форма різних видів наукового тексту. 

Структура наукового звіту, доповіді, статті, тез, науково-дослідницько роботи. Морально-етичні 
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проблеми наукової діяльності: плагіат, псевдоавторство, фальсифікація, відповідальність за 
результати дослідження.  

Результати НДР. Апробація: наукові статті, участь у наукових конференціях, участь у 

колективних наукових виданнях. Види публікацій: тези, наукова стаття, монографія. Правила 

оформлення наукового тексту. Захист наукових текстів (курсовых, дипломних, магістерських) як 
специфічна форма спілкування. Публічний діалог і його специфіка в умовах публічного захисту. 

Презентація як форма апробації наукових досягнень. 

 

Тема 10. Науково-дослідна робота як вид самостійної роботи студента 

Форми організації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі: участь в наукових  
дослідженнях кафедри, участь в наукових семінарах та конференціях, підготовка тез доповідей та 
наукових статей, наукових робіт на конкурси.  

Кваліфікаційні роботи бакалавра, спеціаліста та магістра як вид самостійної роботи студента. 

Основні етапи виконання кваліфікаційної роботи: вибір теми; затвердження теми, наукового 
керівника та консультантів; визначення мети; підбір інформаційних джерел, відбір та інформаційно-

аналітична обробка матеріалу; формулювання висновків та рекомендацій; виклад матеріалу та 

оформлення роботи. 
 
 

 

Лекція 1  
Специфіка історичного пізнання 

 

1. «Історія» - це про Що чи про Кого? 

2. Категоріальний апарат історії.  
3. Критерії професіоналізму істориків. 

4. Специфіка сучасного історичного пізнання.  
Основні поняття: історія, історик, хронологія, періодизація, ера, нова ера, епоха, історична доба, 

період, первісне суспільство, стародавній світ, Середньовіччя, Новий час, Новітній період, суспільні 
процеси, глобалізація. 
 
 
 

 

Лекція 2 

Організація навчального процесу у  
вищих навчальних закладах 

1. Структура системи вищої освіти в Україні. 
2. Ступеневість вищої освіти в Україні.  
3. Форми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: навчальні заняття; 
самостійна робота студента; практична підготовка; контрольні заходи; державна атестація.  
4. Кредитно-модульний підхід до організації навчального процесу та система оцінювання знань 
студентів.  
5. Нормативні документи, що регулюють навчання, практичну підготовку студентів у вищих 
навчальних закладах. Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів.  
Основні поняття: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, 
консультація самостійна робота студента; практична підготовка; контрольні заходи; державна 
атестація, студентське самоврядування. 
 
 

 

Лекція 3  
Розвиток теоретичних засад історичної науки 

 

1. Основні напрями розвитку історичної думки за доби античності. 
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2. Історична думка епохи Відродження. 

3. Просвітники і розвиток історичних знань.  
4. Перетворення історичної думки на науку: шляхи та особливості розвитку. 

 

Основні поняття: Стародавній світ, Стародавня Греція, Античність, Стародавній Рим, 
Середньовіччя, Візантійська імперія, Папа Римський, Відродження, Ренесанс, Новий час, 
ранньомодерна історія, національне відродження, антропоцентризм, гуманізм, бароко, 
просвітництво, позитивізм, історична антропологія, постмодернізм. 
 
 
 

 

Лекція 4 
 

Структура історичних дисциплін 

 

1. Структура історичних дисциплін, їх класифікації. 

2. Дисципліни, що вивчають окремі типи і види джерел.  
3. Дисципліни, що розробляють спеціальні методи роботи з джерелами. 

4. Спеціальні галузі історичної науки. 

 

Основні поняття: спеціальні галузі історичної науки, спеціальні історичні дисципліни, археологія, 
джерелознавство,палеографія, епістологія, геральдика, сфрагістика, генеалогія, боністика, 
нумізматика, джерелознавство, архівознавство, історична хронологія. 

 

Лекція 5 

Історичні джерела та методи роботи з ними 

1. Поняття історичного факту та історичного джерела.  
2. Потенційна та актуалізована джерельна база.  
3. Типи та види джерел, їх класифікація. 
4. Особливості критики джерел. 
 

Основні поняття: історичне джерело, усні джерела, письмові джерела, зображальні джерела, речові 
джерела, зовнішня критика, внутрішня критика, методи дослідження, аналіз, синтез, індукція, 
дедукція. 

 

Лекція 6 

Специфіка досліджень історії історичного знання  

1. Становлення історизму. 
2. Особливості історичної свідомості, історичного знання та історичної науки. 
3. Історія та пам'ять.  
4. Сутність історіографії як історичної дисципліни. 
 

Основні поняття: історіографія, історична пам’ять, історіографія проблеми. 

 

Лекція 7 

Теоретико-методологічні основи історичного пізнання 

1. Роль гіпотези у історичному дослідженні. 

2. Принципи та підходи в історичному дослідженні.  
3. Методи історичного пізнання. 

4. Поняття як інструментарій історика. 
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Основні поняття: принципи пізнання: об’єктивності, історизму, всебічності, методи: логічної 
послідовності, типологізації та класифікації, проблемно-тематичний, хронологічний, порівняльно-
історичний, аналітичний, описовий. 
 

 

Лекція 8  
Основи наукового дослідження з історії 

1. Організація НДР.  
2. Здійснення наукового дослідження. 

3. Результати НДР.  
4. Оформлення науково-довідкового апарату. 

 

Основні поняття: реферат, курсова робота, вибір теми, актуальність наукової проблеми, пошук 

літератури з проблеми, каталоги, історіографічний аналіз, джерельна база, методологія, структура 
наукового дослідження (реферату, курсової), науковий стиль, апробація дослідження, презентація. 
 

 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

 

Семінарське заняття 1  
Розвиток історичної думки (2 год.) 

 

1. Погляди на історію у Стародавній Греції та Римі.  
2. Візантійська школа істориків: Прокопій Кесарійський, Йордан, Григорій Турський, Лев 
Диякон.  
3. Середньовічні історики: Ісидор Севільський, Павел Диякон, Ейнгард, Рихер Реймський, Адам 
Бременський, Козьма Празький, Галл Аннонім, Нестор Літописець та ін.  
4. Історичні думка часів Просвітництва.  
5. Позитивізм та його вплив на розвиток історичної науки. 

6. Французька школа «Анналів». 

 

Рекомендована література: 

 

1. Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М., 1987.  
2. Блок М. Апология истории или ремесло историка. – М., 1973. 

3. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. – М. 1980  
4. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. – М., 2004. 

5. Яковенко Н. Вступ до історії. К.: Критика, 2007. 375 с. 

 

Семінарське заняття 2  
Спеціальні історичні дисципліни 

 

1. Археологія.  
2. Палеографія та епістологія. 

3. Геральдика, сфрагістика, фалеристика та вексилологія.  
4. Генеалогія. 

5. Боністика та нумізматика  
6. Джерелознавство. 

7. Архівознавство. 

 

Рекомендована література: 
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1. Леонтьева Г. Вспомогательные исторические дисциплины. Раздел Генеалогия: учеб. для 
студ. вузов / Г. Леонтьева, П. Шорин, В. Кобрин. – М., 2000.  
2. Ключ к тайнам Клио: Палеография, метрология, хронология, геральдика, нумизматика, 
ономастика, генеалогия: кн. для учащихся и студентов / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин.  
– М., 1994.  
3. Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. пособ. для ист. фак. пед. ин-
тов / В.Б. Кобрин, Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин. – М., 1984.  
4. Спеціальні історичні дисципліни: довідник / за ред. І.Н. Войцехівської. – К., 2008. 
 

 

Семінарське заняття 3 

Методологічні засади історичної науки 

 

1. Теоретичні основи історичної науки.  
2. Наукові принципи вивчення історичних фактів. 

3. Загальнонаукові методи пізнання.  
4. Класифікація методів історичних досліджень. 

 

Рекомендована література: 

1. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 1987.  
2. Зашкільняк Л. Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі. Україна — 
Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини / Гол. 
ред. Л.М. Алексієвець. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. Вип. 2. С. 156–159.  
3. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. – Л., 1999. 

 

Семінарське заняття 4  
Історичні джерела та їх аналіз 

1. Роль джерел у підготовці історичної праці.  
2. Класифікація джерел. 

3. Відомчі архіви України, їхня наукова спрямованість.  
4. Джерелознавча евристика. 

5. Робота з історичним джерелом: основні етапи та методи.  
6. Зовнішня та внутрішня критика джерела. 

 

Рекомендована література:  
1. Богдашина О.М. Джерелознавство історії України: Теорія, методика, історія: Навч.-метод. 
посібник. – Х., 2005.  
2. Воронов В.І. Джерелознавство історії України. – Дніпропетровськ, 2003.  
3. Історичне джерелознавство: Підручник/ За ред. Я.С. Калакури. – К., 2002. 

4. Історичне джерелознавство: Підручник/ За ред. Я.С. Калакури. – К., 2017.  
5. Кулешов С. Документальні джерела наукової інформації. – К., 1995. 

6. Макарчук С. Історичні неписемні джерела. – Л., 2002. 
7. Макарчук С. Писемні джерела історії України: Курс лекцій. – Львів, 1999. 

 

Семінарське заняття 5  
Бібліографічна евристика за темою  

1. Робота з різними видами бібліографічних 

покажчиків: - універсальними; - галузевими; 

 
- ретроспективними; 
- тематичними тощо.  

4. Оформлення списку джерел та літератури. 
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Рекомендована література: 

 

1. Библиография: Общий курс: учебник / под ред. О.П. Коршунова. – М., 1981. 

2. Буран В.Я. Бібліографія: навч. посіб. / В.Я. Буран. – К., 1994.  
3. Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства: навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка. – К., 

2004. 

 

Семінарське заняття 6. 

Етика історика та академічна доброчесність. 
 

План 

1. Академічна культура й етика у вищій освіті.  
2. Основні прояви академічної нечесності (Academic Dishonesty): плагіат, заборонена допомога, 

використання підручників, посібників, довідкової літератури під час будь-якої з форм контролю; 

списування та передавання своєї роботи для списування іншим; подача як своєї роботи, написаної 

іншою особою; написання роботи на замовлення; підробка результатів дослідження; хабарництво. 

 

3. Західний досвід покарання за нечесність: від перездачі іспиту, переслуховування курсу і 
переписування роботи до виключення з університету.  
4. Інтелектуальна власність і її порушення.  
5. Плагіат = порушення авторського права = крадіжка інтелектуальної власності.  

Рекомендована література: 

 

1. Code of ethics of the Ukrainian Fulbright Association. Етичний кодекс членів Фулбрайтівського 
товариства України / Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2008. – 32 с.  
2. Committee on Publication Ethics: (COPE): Promoting integrity in research publication. – Назва з 
екрану. – Режим доступу: publicationethics.org/.  
3. Publication Integrity and Ethics. – Назва з екрану. – Режим доступу: www.integrity-ethics.com/. 

 
4. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнарод. благод. Фонд 

«Міжнарод. фонд досліджень освітньої політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. – К.: 
Таксон, 2016. – 234 с.  
5. Американська асоціація університетських професорів // Прозорість і корупція в системі вищої 
освіти України: зб. матер. конф. (21–22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К.: Таксон, 2003. – (Серія 
«Вища освіта в сучасному світі»). – С. 257–258.  
6. Аналітична довідка за результатами дослідження практик академічної доброчесності у вищих 
навчальних закладах України. – Назва з екрану. –  
7. Бойко Р.В. Без компіляцій і плагіату! / Р.В. Бойко, М.О. Фролов // Бюлетень ВАК України. – К., 
2008. – № 12. – С. 11–13.  
8. Гончаренко С. Етичний кодекс ученого / С. Гончаренко; Ін-т педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний ун-т імені В.Г. Короленка // 
Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. – Київ-Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – 

Вип. 1. – С. 25–34.  
9. Гунчак В.М., Чепига М.П. Кодекс честі викладача як перешкода академічній нечесності і 
поблажливості / В.М. Гунчак, М.П. Чепига // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 
Львів, 2011. – Т. 13, № 3 (49). – С. 14–23.  
10. Джонс Р.М. Академічна корупція в Україні // Прозорість і корупція в системі вищої освіти 
України: зб. матер. конф. (21–22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К.: Таксон, 2003. – (Серія «Вища освіта 
в сучасному світі»). – С. 261–268.  
11. Дикань С.А. Плагіат в освіті: походження, причини та шляхи подолання / С.А. Дикань // 
Безпека життєдіяльності: всеукр. наук.-попул. журн. – К., 2007. – № 5. – С. 16–20.  
12. Етичний   кодекс   викладача   та   студента   [Івано-Франківський   національний  технічний  
університет нафти і газу]. – Назва з екрану. – Режим доступу: 
http://nung.edu.ua/files/attachment_news/etic_codex.pdf.  

http://www.integrity-ethics.com/
http://www.integrity-ethics.com/
http://nung.edu.ua/files/attachment_news/etic_codex.pdf
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13. Етичний кодекс ученого України [проект]. – К.: Видавничий дім 
«Академперіодика» НАН України, 2009. – 16 с.  
14. Ідея Університету: Антологія / Упоряд. М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська. – Львів: 
Літопис, 2002. – 304 с.  
15. Ковальова А. Проблеми академічного плагіату та авторського права у цифровому просторі 
України / А. Ковальова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. 
– К., 2013. – Ч. 21: Електронні інформаційні ресурси. – С. 61–71.  
16. Кодекс етики університету Конкордія // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України: 

зб. матер. конф. (21–22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К.: Таксон, 2003. – (Серія «Вища освіта в 
сучасному світі»). – С. 231–256.  
17. Кодекс честі Національного технічного університету України. – Режим доступу: 
http://kpi.ua/code.  
18. Кодекс честі викладача державного вищого навчального закладу [Криворізький національний 

університет]. – Назва з екрану. – Режим доступу: ktu.edu.ua/uploads/files/.../kodex_vykladacha.doc. 

 

19. Лайберг М., Немоловська Т. Списування: український і американський досвід // Прозорість і 

корупція в системі вищої освіти України: зб. матер. конф. (21–22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К.: 
Таксон, 2003. – (Серія «Вища освіта в сучасному світі»). – С. 269–271.  
20. Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання: метод. посіб. / за ред. Н.В. 
Стукало. – Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2013. – 44 с.  
21. Про Етичний кодекс ученого України. – Назва з екрану. – Режим доступу: 
www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-090415-2-0.pdf.  
22. Ромакін В.В. Академічна чесність у вищій освіті / В.В. Ромакін // Наукові праці 
Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія «Педагогічні науки». – 
Миколаїв, 2002. – Вип. 7, Т. 20. – С. 24–28.  
23. Сміт Р. Про недобросовісну практику наукових досліджень / Р. Сміт // Морфологія. – 
Дніпропетровськ, 2007. – Т. 1, № 3. – С. 106–111.  
24. Струнсе В. Місія досяжна: підвищення академічної чесності в українській освіті // Прозорість і 
корупція в системі вищої освіти України: зб. матер. конф. (21–22 листоп. 2002 р., м. Львів). – К.: 
Таксон, 2003. – (Серія «Вища освіта в сучасному світі»). – С. 272–275.  
25. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. – К.: Центр 
учбової літератури, 2014. – 276 с.  
26. Хоружий Г.Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти / Г.Ф. Хоружий. – 
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 320 с.  
27. Цокур О.С. «Кодекс честі» в системі вищої освіти США // Вісник Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси,  
2009. – Вип. 150. – С. 57–62. 

28. Що   потрібно   знати   про   плагіат:   посібник   з   академічної  г рамотності  та  етики  для  
«чайників». – Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua /images/ stories/ Departaments/ 
biblio/PDF/books_ac-gr.pdf. 

http://kpi.ua/code
http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-090415-2-0.pdf
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf


Електронні ресурси 

 

29. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). – Режим доступу:  
http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/34/ Strengthening%20 
Academic%20Integrity%20in%20Ukraine %20Project% 20(SAIUP).html. 

 
30. Plagiarism.org - Best Practices for Ensuring Originality in Written Work. – Назва з 
екрану. – Режим доступу: www.plagiarism.org/.  

 
 
 
 

4.Контроль навчальних досягнень     
 

4.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

  

М
ак

си
м

ал

ьн
а 

к-
ст

ьб
ал

ів
 з

а   Модуль 1 Модуль 2 
 

  

од
и

н
и

ц

ю
 

     
 

Вид діяльності студента  

кі
ль

кі
ст

ьо
ди

н

иц
ь 

м а к с и м а л ь н а к і л ь к і с т ь б а л і в 

к і л ь к і с т ь о д и н и ц ь 

м а к с и м а л ь н а к і л ь к і с т ь б а л і в 

 

        
 

         
 

Відвідування лекцій  1  4  4 4 4 
 

Відвідування семінарських  1  2  2 4 4 
 

занять          
 

Відвідування практичних  1  -  - - - 
 

занять          
 

Робота на семінарському  10  2  20 4 40 
 

занятті          
 

Робота на практичному  10  -  - - - 
 

занятті          
 

Лабораторна робота (в тому  10  -  - - - 
 

числі допуск, виконання,         
 

захист)          
 

Виконання завдань для  5  5  25 3 15 
 

самостійної роботи         
 

         
 

Виконання модульної  25  1  25 1 25 
 

роботи          
 

Виконання ІНДЗ   30  -  - - - 
 

  Разом  - 74 - 84 
 

Максимальна кількість балів: 158        
 

Розрахунок коефіцієнта: 100\158=0,632     
 

           

http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/34/%20Strengthening
http://www.plagiarism.org/
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4.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

  Розділи 
Вид контролю 

 
Бали 

 
 

 
№ (обсяг в годинах) 

  
 

     
 

      
 

  Змістовий модуль І.    
 

       
 

1. 
Історія як наука Перевірка анотацій, рецензій,  

5 
 

 

(4 год.) рефератів 
  

 

     
 

       
 

2. 
Професія історика в Перевірка анотацій, рецензій,  

5 
 

 

сучасних умовах (2 год.) рефератів 
  

 

     
 

       
 

  Ознайомлення із працею: 

Перевірка анотацій, рецензій, 
   

 

3. Коллингвуд Р. Дж. Идея  5 
 

 

истории. Автобиография. – рефератів 
  

 

     
 

  М. 1980. (4 год.)     
 

  Ознайомлення із працею: 
Перевірка анотацій, рецензій, 

   
 

4. Яковенко Н. Вступ до 
 

5 
 

 

рефератів 
  

 

  
історії. К., 2007 (4 год.) 

   
 

      
 

       
 

  Ознайомлення із працею:     
 

  Тош Д. Стремление к 

Перевірка анотацій, рецензій, 

   
 

5. истине. Как овладеть  5 
 

 

мастерством историка / пер. рефератів 
  

 

     
 

  с англ. – М, 2000. – 296 с. (4     
 

  год.)     
 

  Змістовий модуль ІІ.    
 

       
 

6. 
Джерельна база дослідження Перевірка анотацій, рецензій,  

5 
 

 

(2 год.) рефератів 
  

 

     
 

       
 

  Принципи та методи Перевірка анотацій, рецензій,    
 

7. історичного дослідження 
 

5 
 

 

рефератів 
  

 

  (4 год.) 
   

 

      
 

       
 

8. 
Написання вступу до Перевірка анотацій, рецензій,  

5 

 
 

кваліфікаційної роботи 
  

 

рефератів 
  

 

  
(4 год.) 

   
 

      
 

  Разом: 28 год.  40 балів  
 

      
 

 Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.    
 

     
 

 № 
Критерії оцінювання роботи 

 Максимальна 
 

 
з/п 

 
кількість балів  

   
 

     
 

 1 Глибина і повнота розкриття завдань  2 бали 
 

     
 

 2 Повнота використання рекомендованої літератури  1 бали 
 

     
 

 3 Обґрунтування висновків  0,5 бали 
 

     
 

 4 Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи  1 бал 
 

     
 

 5 Обсяг виконаної роботи  0,5 бал 
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4.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.  
Модульна контроль проводиться у письмовій формі. Студенти отримують два теоретичних 
питання з тем поточного модуля для відповіді. Максимальна кількість балів за кожну 
роботу дорівнює 25 балам. 

 

Критерії оцінювання МКР: 
 

№  Опис критерію Максимальна 
 

зп   кількість балів 
 

    
 

1 Робота виконана  на рівні самостійного  творчого  мислення  на основі 20-25  
 

 ґрунтовного знання проблеми, що висвітлюється, основних понять та   
 

 категорій,  розуміння  закономірностей  історичного  процесу,  грамотне,   
 

 логічно-послідовневикладенняісторичногоматеріалу,вміння    
 

 пов'язувати його з сучасністю, робити узагальнення та висновки.   
 

2 Робота виконана на рівні самостійного мислення з елементами творчого    
 

 пошуку,  розуміння студентом  основних  закономірностей  історичного 
15-19 

 
 

 
процесу.  Допускаються  окремі  незначні  помилки  та  неточності  у 

 
 

   
 

 висвітленні неосновних аспектів проблеми.   
 

3 Робота  виконана  на  рівні  репродуктивного  мислення.  Допускаються 10-14  
 

 недостатньо вірні формулювання, окремі незначні помилки у висвітленні   
 

 основних аспектів проблеми, незнання студентом другорядних понять і   
 

 категорій.    
 

4 Робота  виконана  зі  значними  помилками,  що  мають  принципове   
 

 значення в оцінці подій і фактів. Незнання історіографії. Неспроможність 
0-9 

 
 

 студента  аналізувати  історичний  матеріал,  робити  узагальнення  та 
 

 

   
 

 висновки. пов'язувати історичні події з сучасністю, невірна відповідь на    
 

 питання. Невиконання роботи.   
 

  Разом 25 балів 
 

     
 

 

4.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 

Формою семестрового контролю є залік. 
 
 

4.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Організація історичної освіти в Україні.  
2. Сутність Болонського процесу.  
3. Організація історичної науки в Україні. 

4. Суспільне значення історії.  
5. Термінологія історії.  
6. Історичні джерела. 

7. Методологія історії.  
8. Сучасні тенденції розвитку історичної науки. 

9. Історична думка Середньовіччя.  
10. Теоретичні засади розвитку історичної науки в епоху Відродження. 

11. Провіденціоналізм чи раціоналізм був рушієм розвитку історичних знань?  
12. Просвітництво і його вплив на розвиток історичної науки. 

13. Перехід від історичних знань до науки: тенденції, характерні ознаки.  
14. Чи справді історія є живою пам’яттю людства? 

15. Історичне знання: етапи розвитку, характерні ознаки. 
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16. Об’єкт історичної науки, його становлення та розвиток. 

17. Закони історичної науки.  
18. Навіщо все-таки потрібна історія? 

19. Культурно-політичні функції історії.  
20. Мова історичної науки.  
21. Евристична робота студента з джерелами.  
22. Евристика в науковій роботі студента.  
23. Критика джерел: чи це панацея від суб’єктивного вивчення 

історичних проблем?  
24. Структура історичного факту.  
25. Архіви України: типи й структура, тематичне наповнення архівних установ.  
26. Бібліотеки нашої держави, їхня роль у підготовці фахівця-історика та 

формуванні особистості.  
27. Процедура і мотивація вибору теми дослідження.  
28. Збір та опрацювання наукової літератури з проблеми. 

29. Групування наукової літератури з проблеми.  
30. Процес збору джерел. 

31. Групування джерел з проблеми.  
32. Структура наукової праці. 

33. Систематизація матеріалу  
34. План наукової праці. 

35. Методи і методологія дослідження.  
36. Види публікацій. 

37. Вимоги до оформлення реферату, курсової, магістерської роботи.  
38. Вимоги до бібліографічного опису використаної літератури. 

39. Структура вступу до наукової праці. 
 
 

4.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

  

Відмінно 100-90 
  

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 
  

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 
  

Незадовільно 0-59 
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5. Навчально-методична картка дисципліни 
 

Разом: 60 год., із них: лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., модульний контроль – 
4 год., самостійна робота – 28 год. 

 

Теми Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 
 

         
 

Лекції Л.1 Л.2 Л.3 Л.4 Л.5 Л.6 Л.7 Л.8 
 

(теми, бали) (1 б.) (1 б.) (1 б.) (1 б.) (1 б.) (1 б.) (1 б.) (1 б.) 
 

         
 

Семінарські  
С1. С.2 С.3 С.4 С.5 С.6 С.7  

заняття  
 

 

(11 б.) (11 б.) (11 б.) (11 б.) (11 б.) (11 б.) (11 б.) 
 

(теми, бали)  
 

        
 

         
 

Самостійна 
СР до СР до СР до СР до СР до СР до СР до СР до 

 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8  

робота  

(5 б.) (5 б.) (5 б.) (5 б.) (5 б.) (5 б.) (5 б.) (5 б.) 
 

 
 

         
 

Поточний         
 

контроль  МКР 1 (25 балів)   МКР 2 (25балів)  
 

(вид, бали)         
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