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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс спрямовано на розширення уявлення здобувачів ступеня доктора 

філософії (PhD) про історичний дослідницький процес, наукові школи та 

напрями, формування наукових в історії, культурології та мистецтвознавстві; 

на формування вмінь і практичних навичок використовувати історіографічну 

інформацію для обґрунтування власних дослідницьких наукових проектів. 
 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета:ознайомлення з основами історіографії як науки, її основними теоретичними 

положеннями, впливом на формування уявлень щодо розвитку світової і вітчизняної 

культури, вивчення методів, інструментів та прийомів наукових досліджень. 

Завдання: опанування навичок систематизації, дослідження та аналізу 

історіографії вітчизняної і світової культури, формування системного підходу у 

вивченні основних тенденцій розвитку наукових досліджень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні 

набути такі програмні компетентності: 

загальні: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність до самостійного формування й неперервного удосконалення 

системного наукового і загального культурного світогляду; 

- здатність написання українською та іноземною мовою власних 

наукових публікацій різного змісту та обсягу; 

- здатність діяти на основі етичних кодексів і професійної етики 

науковця, на засадах науковості та толерантності 

фахові: 

- здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у культурології та дотичних до 

неї міждисциплінарних напрямах і суміжних галузях; 

- здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 

інноваційні проекти в культурології та дотичні до неї 

міждисциплінарні проекти; 

- здатність до побудови та аргументованого представлення 

культурологічного наративу, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових знань; 

- здатність здійснювати аналітико-прогностичні дослідження та 

формувати стратегії культурної політики державних структур й інших 

організацій різного рівня; 

- здатність до наукового аналізу культурних явищ, практик та процесів 

із використанням різних методологічних підходів; 

- здатність аналізувати та критично оцінювати сучасні концепції 

культурології, а також тенденції розвитку культурологічної теорії; 

- здатність апробувати результати культурологічних досліджень, 

популяризувати й поширювати їхні результати 



Результати навчання за дисципліною: 

- здійснювати наукове дослідження згідно з основоположними 

принципами наукового пізнання; 

- здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел; 

- здійснювати формування й неперервне удосконалення власного 

наукового і культурного світогляду; 

- вміння писати наукові публікації різного змісту та обсягу українською 

та іноземною мовами; 

- діяти на основі етичних кодексів і професійної етики науковця, 

принципів академічної доброчесності і високої академічної культури; 

- мати передові концептуальні та методологічні знання з культурології 

та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні 

для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій; 

- розробляти та реалізовувати наукові/інноваційні культурно-мистецькі 

проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове 

цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі 

проблеми культурології; 

- володіти категоріальним апаратом сучасної культурології задля 

формування належного рівня культурної та культурологічної 

компетентності, вміння кваліфіковано відобразити результати власних 

наукових досліджень культурного виміру соціоґенезу у відповідних 

теоретичних формах; 

- здійснювати аналітико-прогностичні дослідження й формувати 

стратегії культурної політики в сфері державного управління та інших 

соціокультурних інститутах; 

- аналізувати культурні явища, практики та процеси із застосуванням 

різних теоретичних підходів, методів і методик; 

- аналізувати, обґрунтовувати й критично оцінювати сучасні концепції 

культури та провідні тенденції розвитку культурологічної теорії та 

культурних практик; 

- впроваджувати результати культурологічних досліджень у практику, 

популяризувати й поширювати їхні результати. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: історіографія історії України, історія та 

теорія культури, всесвітня історія, історія України. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1.  Предмет і метод історіографії. 

2.  Сучасні проблеми історіографічних досліджень. 

  



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

 

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІОГРАФЇ 

 

ТЕМА 1.1. ВСТУП ДО ІСТОРІОГРАФІЧНИХ РЕФЛЕКСІЙ СВІТОВОЇ І 

ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Поняття історіографії. Поняття культури. Предмет навчальної 

дисципліни. Методи вивчення. Основна навчальна та наукова література з 

навчальної дисципліни. 

 

ТЕМА 1.2. ІСТОРІОГРАФІЯ ЯК НАУКА 
 

Історіографія як спеціальна галузь знань. Предмет історіографії. Завдання 

історіографії. Джерела історіографії. Історіографія як навчальна дисципліна. 

Роль історіографії в підготовці науковця. 

 

ТЕМА 1.3. ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ОСНОВИ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ 

РЕФЛЕКСІЙ 
 

Предмет джерелознавства. Методологічні засади джерелознавства. 

Поняття історичного джерела. Основні групи джерел. Речові джерела. 

Зображальні джерела. Усні джерела. Лінгвістичні джерела. Писемні джерела. 

 

ТЕМА 1.4. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Поняття періодизації. Періодизація історичних процесів. Періодизація 

історіографії як наукова проблема. Періодизація української історіографії. 

Періодизація світової історіографії. 

 

ТЕМА 1.5. МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 

Методологічний інструментарій історіографії. Принципи історіографії. 

Методи пізнання. Засоби дослідження. Понятійно-термінологічний апарат 

історіографії. 

 

ТЕМА 1.6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ 

РЕФЛЕКСІЯХ 

 

Історіографічна концепція. Історіографічна ситуація. Історіографічне 

джерело. Джерельна база. Історіографічний процес. Історіографічний факт. 

Історіографічний метод. Історіографічна модель. 

 
  



РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

ТЕМА 2.1. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ КУЛЬТУРИ ПЕРІОДУ 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА НОВОГО ЧАСУ 

 

Витоки історичної думки. Історичні знання періоду Русі. Історична думка 

періоду Польсько-Литовської держави. Вплив козацтва на як явища на 

розвиток історичних знань. Історичні знання у ХVIII – ХІХ століттях. 

 

ТЕМА 2.2. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ КУЛЬТУРИ У ХХ – ХХІ 

СТОЛІТТЯХ 

 

Історіографія в період національно-державного відродження України. 

Історична наука в період радянської влади. Зарубіжні центри української 

історіографії. Розвиток історіографії в Україні наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ століть. 

 

ТЕМА 2.3. СВІТОВА ІСТОРІОГРАФІЯ КУЛЬТУРИ 
 

Загальні тенденції розвитку історіографії у світовому історичному 

процесі. Французька історіографія. Історіографія Великої Британії. 

Історіографічні дослідження в Німеччині. Історіографія в США. Тенденції 

розвитку історичних знань у Центрально-Східній Європі. Основні риси 

розвитку історіографії в інших країнах світу. 

 

ТЕМА 2.4. ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ 

РЕФЛЕКСІЙ 
 

Поняття цивілізації. Цивілізаційні теорії. Наукові погляди Дж. Тойнбі. 

Цивілізаційні погляди С. Хантінгтона. Схеми української і всесвітньої історії 

в контексті історії цивілізацій. 

 

ТЕМА 2.5. СТЕРЕОТИПИ І НАУКОВА МІФОЛОГІЯ 

 

Проблема стереотипів в історичній науці та історії культури. Причини 

появи наукових міфів. Вплив новітніх методів дослідження та нових джерел 

на деміфологізацію існуючих знань. 

 

  



РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва 
теми 

Кількість годин 
денна форма 

1. Тема 1.1.Вступ до історіографічних рефлексій світової і 
вітчизняної культури 

2 

2. Тема 1.2. Історіографія як наука 4 

3. Тема 1.3. Джерелознавчі основи історіографічних 
рефлексій 

4 

4. Тема 1.4. Періодизація історіографічних процесів 4 

5. Тема 1.5. Методологія історіографії 4 

6. Тема 1.6. Термінологічний апарат в історіографічних 
рефлексіях 

4 

7. Тема 2.1. Українська історіографія культури періоду 
середньовіччя та Нового часу 

4 

8. Тема 2.2. Українська історіографія культури у ХХ – ХХІ 
століттях 

4 

9. Тема 2.3. Світова історіографія культури 4 
10 Тема 2.4. Цивілізаційні аспекти історіографічних 

рефлексій 
4 

11. Тема 2.5. Стереотипи і наукова міфологія 4 

Усього годин 42 



ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ 

Види робіт для осмислення понять і практичного засвоєння курсу: 
- вивчення наукової літератури; 
- аналіз та коментар історіографічних джерел; 
- коментуванням основних положень курсу; 
- аналіз наукових текстів відповідно до обраної теми; 
- презентація підготовленого індивідуального навчального проекту. 
Індивідуальні завдання: 
Підготовка термінологічного словника зі спеціальності. 
Підготовка наукової статті з проблем дослідження. 

Підготовка друкованого варіанту наукового виступу. 

Підготовка навчальних проектів: 

Чинні вимоги до дисертаційних праць здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня. Чинні вимоги до оформлення використаних 

джерел. Презентація за темою наукового дослідження. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

 

Оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу, 

аналізу наукової й навчально-методичної літератури, самостійна й 

індивідуальна робота за темами, виконання тестових завдань і т. ін.) 

здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване на 

чинних нормативних документах. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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