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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Українська історіографія кінця ХХ–ХХІ 

століття» із циклу вибіркових дисциплін призначена для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету історії, політології та 

міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного університету. 

Зміст курсу передбачає вивчення розвитку української історіографії, 

зумовленого відновленням державної незалежності України і пов’язаного з 

відродженням національних традицій історичної науки. Аналізується 

співпраця істориків України із науковцями української діаспори та  

визначається роль і значення провідних академічних науково-дослідних 

центрів у галузі вивчення вітчизняної історії: Інституту археології НАН 

України, Інституту історії НАН України, Інституту українознавства імені 

І.Крип’якевича НАН України, Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та інших  інституцій.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукові студії 

українських істориків із проблем української минувшини, історичні 

концепції, наукові школи на сучасному етапі розвитку історичної науки та 

історіографічні огляди окремих питань історії України.  

Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти цілісного бачення 

сучасного стану історичних знань в Україні, діяльності українських 

історичних установ, внеску українських істориків у збагачення української 

історичної думки. 



Завдання курсу: 

 дослідження розвитку історичних знань у період незалежної Української 

держави;  

 висвітлення роботи провідних науково-дослідних центрів із вивчення 

історії України; 

 ознайомлення з історичними концепціями та науковими школами;  

 вивчення творчої спадщини визначних діячів історичної науки; 

 висвітлення зв’язків істориків діаспори та України.  

 вміння робити історіографічні огляди окремих тем із історії України; 

 

Очікувані результати навчання: 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна, подаються у відповідності до освітньо-професійної програми 

другого (магістерського) рівня за спеціальністю 032 Історія та археологія, 

затвердженої рішенням вченої ради РДГУ від 27 лютого 2020 р. 

Згідно з вимогами стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує 

набуття здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних 

та спеціальних (фахових). 

3. Очікувані результати навчання 

У процесі засвоєння курсу навчальної дисципліни «Українська 

історіографія кінця ХХ–ХХІ століття» студенти набувають таких програмних 

компетенцій:  

загальних: 

ЗК01 здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування 

ідей; 

ЗК02 здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 

ЗК03 здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми; 

ЗК05 володіння державною, та, як найменше, однією з іноземних мов на 

рівні професії і побутового спілкування; 

ЗК07 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

ЗК08 здатність навчатися та самонавчатися; 



ЗК09 здатність працювати у команді; 

ЗК10 здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК12 здатність показати усвідомлення рівних можливостей і гендерних 

питань 

 

фахових: 

 

ФК01 розуміння історії розвитку та сучасного стану наукових знань з 

історії та археології, оволодіння термінологією з досліджуваного 

професійного напряму; 

ФК02 критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, 

явищами і процесами у минулому і сучасному; 

ФК03 встановлення причинно-наслідкових зв’язків в контексті 

розгортання історичного процесу, порівняння історичних фактів на основі 

здобутих знань і формування на цьому ґрунті особистого світогляду; 

ФК05 володіння методами історіографічної та джерелознавчої критики; 

ФК 08 здатність інтегрувати знання з іншими дисциплінами, 

застосовувати системний підхід при розв’язанні науково-прикладних 

задач та проведенні досліджень; 

ФК 09 розуміння соціальної функції історика, можливостей використання 

історії та зловживання історією; 

ФК15 формування цілісного уявлення про основні сучасні проблеми теорії 

та методології історичної науки, про специфіку їх постановки та 

розв’язання в історичних дослідженнях/ 

  

Навчальна дисципліна «Українська історіографія кінця ХХ–ХХІ століття» 

використовується для забезпечення таких програмних результатів навчання: 

 

ПРН1 спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання 

та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

системного мислення та інноваційної діяльності, зокрема, в контексті 

дослідницької роботи; 

ПРН2 критично осмислювати проблеми на межі історії, археології та 

інших галузей гуманітаристики; 

ПРН3 знати основні інтерпретації ключових проблем вітчизняної та 

всесвітньої історії і аргументовано відстоювати свою точку зору; 



ПРН4 розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної або недостатньої інформації та 

суперечливих вимог; 

ПРН5 відповідати основним сучасним вимогам до фаху історика та 

археолога; 

ПРН6 знати ключові етапи у розвитку історичної науки; 

ПРН7 проводити дослідницьку та інноваційну діяльність; 

ПРН8 використовувати поняттєвий апарат історичної науки; 

ПРН10 володіти методами і методичними прийомами навчання і 

виховання студентів у процесі вивчення історії та археології; 

ПРН16 використовувати у сфері професійної діяльності державну мову, як 

усно, так і письмово; 

ПРН17 зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також знання 

та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, 

які навчаються; 

ПРН19вміти осмислювати теоретичну основу історичного дослідження, 

з’ясовувати в якій теоретико-пізнавальній системі працював його автор; 

ПРН 22 здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є 

автономним та самостійним. 

Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах 

вивчення навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайті 

http://www.itup.com.ua.  

Очні консультації за попередньою домовленістю з викладачем 

щовівторка з 12.45 до 14.05 (2 академічні години) 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка, з 18.00 до 20.00; щочетверга,  з 18.00 до 20.00 

E-mail викладача: Dobrochynskav@gmail.com 
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