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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – дати студентам знання про основні напрями розвитку 

історичної думки, становлення історії як наукової і фахової дисципліни, її теоретико-
методологічні новації на різних етапах розвитку, а також ознайомити студентів з поняттям 
теорії та методології історії разом з основними принципами організації наукових 
досліджень та методами історичного дослідження. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати головні парадигми розвитку теоретико-методологічних аспектів світової 
історичної науки з найдавніших, часів до сучасності. 

2. Вміти виявляти і правильно розрізняти різні теоретико-методологічні принципи 
в історіографічній практиці дослідників. 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, історичного аналізу, 
самостійного проведення конкретно-історичних досліджень. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

 
Ознайомлення студентів з основними напрямами та етапами розвитку історичної думки, 
становленням історії як наукової і фахової дисципліни, теоретичними та методологічними 
новаціями історичної науки на різних етапах її розвитку, з поняттям теорії та методології 
історії, археології, архівознавства. Володіння вміннями та навичками застосування 
загальнонаукових та спеціальних прийомів, методів і методик в дослідницькій практиці, а 
також основними історичними концепціями, здатністю критично оцінювати результати 
наукових досліджень. Формування компетентності в області провідних теорій історичного 
процесу, значних методологічних шкіл, наукових напрямів від часу їх появи і до 
сучасності. 
 

 
4. Завдання (навчальні цілі): навчити студентів визначати теоретико-методологічні 
аспекти історичного дослідження, правильно використовувати методологічний 
інструментарій, навчити правилам і раціональним принципам науково-дослідної роботи у 
сфері історичної науки. У результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти головні 
принципи історичної науково-дослідної роботи, вміти самостійно організовувати 
науково-дослідний процес, виявляти фактичний змісту історичних подій в джерелах, 
дотримуватись правил їхньої критики, принципів інтерпретації та реконструкції й 
історичного викладу. 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

та пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумко-
вій оцінці 

з 
дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1.1 Знати головні парадигми розвитку 
теоретико-методологічних аспектів 
світової історичної науки з 
найдавніших часів до сучасності 

лекція контрольна 
робота 1 
(тест) 

5% 

1.2 Знати найважливіші теоретичні 
конструкції й методологічні 

лекція контрольна 
робота 2 

5% 



 4 

принципи, які сформувалися у ході 
розвитку історичної науки і 
використовуються до сучасності 

(тест) 

1.3 Знати виявляти і правильно 
розрізняти різні теоретико-
методологічні принципи в 
історіографічній практиці 
дослідників 

лекція контрольна 
робота 1 
(тест) 

5% 

1.4 Знати використовувати різні типи 
історичного наративу, вести наукову 
дискусію і організовувати заходи 
наукової комунікації 

лекція контрольна 
робота 2 
(тест) 

5% 

2.1 Вміти правильно використовувати 
категоріальний апарат історичної 
гносеології  

семінар усне 
опитування 

5% 

2.2 Вміти правильно обирати 
теоретичні концепції і 
методологічний інструментарій в 
залежності від предмету 
дослідження 

семінар  усне 
опитування 

5% 

2.3 Вміти проводити критику 
історичних джерел 

семінар усне 
опитування 

5% 

2.4 Вміти застосовувати отримані 
знання для виявлення 
закономірностей та причинно-
наслідкових зв’язків історичного 
процесу  

семінар усне 
опитування 

5% 

2.5 Вміти розширювати джерельну базу 
дослідження відповідно до 
поставлених наукових гіпотез 

лекція, семінарське 
заняття 

реферат 10% 

2.6 Вміти правильно виявляти реальний 
зміст минулої людської діяльності в 
історичних джерелах 

лекція, семінарське 
заняття 

реферат 10% 

2.7 Вміти використовувати 
методологічний арсенал в 
повсякденній історіографічній 
практиці  

лекція, семінарське 
заняття 

екзамен 20% 

2.8 Вміти систематизовувати 
історичний матеріал та робити  
висновки на основі аналізу наукових 
джерел 

лекція, семінарське 
заняття 

екзамен 20% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків 
спеціалізації) 

 
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2. 1.3. 1.4. 2.1 2.2 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7. 2.8. 
1. Аналізувати теоретичні та методологічні проблеми 
сучасної історичної науки, критично оцінювати стан 
проблеми та результати останніх досліджень.  

+          +  

2. Здійснювати рецензування, коментування, анотації 
наукових, науково-популярних, освітніх та 
публіцистичних текстів, які стосуються питань історії 
та археології. 

    +        

3. Розробляти й реалізовувати історичні та 
міждисциплінарні проєкти з урахуванням сучасних 
методологічних підходів. 

     +       

4. Застосовувати у професійній діяльності у сфері 
історії та археології сучасні цифрові інструменти і 
технології для пошуку, збереження і оброблення 
інформації, у тому числі для виконання наукових 
досліджень і реалізації освітніх та інноваційних 
проєктів. 

  +       +   

5. Планувати і виконувати наукові дослідження у 
сфері історії та археології, висувати та перевіряти 
гіпотези, обирати методи дослідження, аналізувати 
результати, обґрунтовувати висновки.  

   +         

13. Знати та розуміти методологію проведення 
етнологічних досліджень та організації 
етнографічних експедицій. 

 +           

14. Демонструвати уміння формулювати наукову 
проблему, робочі гіпотези, дослідницькі завдання та 
методи їх вирішення в предметному полі етнології. 

       +     

15. Вміти адаптувати результати наукових 
досліджень під час організації науково-дослідної 
роботи етнолога по збиранню та опрацюванню 
етнографічного матеріалу. 

      +  +   + 
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7. Схема формування оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 
1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.3 – 10 балів/6 балів*. 
2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.2, 1.4 – 10 балів/6 балів. 
3. Реферат з тем ЗМ 1: РН 2.5 – 10 балів/6 балів. 
4. Реферат з тем ЗМ2: РН 2.6 – 10 балів/6 балів. 
5. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 2.1-2.2 – 10 балів/6 балів. 
6. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 2.3-2.4– 10 балів/6 балів. 
 

* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 
форми контролю. 

 
- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – екзамен; 
- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 
- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння використовувати 

методологічний арсенал в повсякденній історіографічній практиці; вміння 
систематизовувати історичний матеріал та робити висновки на основі аналізу наукових 
джерел; 

- форма проведення екзамену – письмова, види завдань – завдання, які потребують 
розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 
складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до екзамену: студент не допускається до екзамену, якщо під 
час семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). 
Рекомендований мінімум допуску до екзамену 36 балів. 
 
7.2 Організація оцінювання: 
 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох 
змістових модулів (бали, отримані під час семінарів (усні опитування); бали, отримані за  
виконання рефератів; бали, отримані під час модульного контролю (за виконання тестових 
завдань), а також бали, отримані під час складання підсумкового контролю (екзамену), а 
саме: за виконання запропонованих завдань. 

Зміст курсу поділений на 5 змістових модулів. Кожний змістовий модуль включає 
в себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 
контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 
змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-7, у 
змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 8-10, у змістовий модуль 4 (ЗМ4) – теми 11-13, у 
змістовий модуль 5 (ЗМ5) – теми 14-16. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 
оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання 
(екзамен). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 
балів; підсумкове оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів). 
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Змістовий модуль 1 

Теорія історичної 
науки 

Змістовий модуль 2 
Теоретико-

прикладні аспекти 
роботи з архівними 

джерелами 

Змістовий модуль 3 
Організація 

археологічних 
досліджень 

Змістовий модуль 4 
Методологія 

наукових 
досліджень 

Змістовий модуль 5 
Основи 

інтелектуальної 
власності 

 
Екзамен 

12 заліковий бал 
(максимум) 

12 залікових балів 
(максимум) 

12 залікових балів 
(максимум) 

12 залікових балів 
(максимум) 

12 залікових балів 
(максимум) 

40 
балів 

 
(максимум) 

Самост 
робота 

(реферат) 

Семінари Модуль Самостійна 
робота 

(реферат) 

Семінари Модуль Самост 
робота 

(реферат 

Семінари Модуль Самост 
робота 

(реферат 

Семінари Модуль Самост робота 
(реферат 

Модуль 

3 
(максимум) 

4 
(максимум) 

5 
(максимум) 

3 
(максимум) 

4  
(максимум) 

5 
(максимум) 

3 
(максимум) 

4 
(максимум  

5  
(максимум) 

3 
(максимум) 

4 
(максимум) 

5  
(максимум) 

7 
(максимум) 

5  
(максимум) 

 
Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару 

(доповідь, доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість 
досягти від 0.5 до 1.5 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

• повнота розкриття питання     0.5 бала; 
• використання основної і додаткової літератури  0.5 бала; 
• аналітичні міркування, вміння робити висновки  0.5 бала. 
 
Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового 

модулю. Максимальна оцінка за реферат – 3 бала. Критеріями оцінки самостійної роботи 
студента є:  

• глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   3 бали; 
• тема розкрита неповно       2 бали; 
• розкритий лише окремий аспект      1 бал. 
Оскільки в п’ятому змістовному модулі відсутні семінарські заняття, то акцент 

оцінювання зміщено у бік більш ґрунтовної підготовки самостійної роботи, що 
оцінюється максимум у 7 балів. 

 
Після завершення змістовних модулів проводяться контрольні роботи у формі 

тестування. Завдання з тестування містить 10 запитань, правильна відповідь на кожне з 
яких оцінюється в 0,5 бала.  

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 
оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 
Екзаменаційний білет містить п’ять завдання, кожне з яких оцінюється в 8 балів. 

Критеріями оцінювання відповіді є: 
 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 8 
Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 
висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 
матеріалу 

7 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 6 
Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 
помилки 

5 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 4 
Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 
матеріалу 

3 

Відповідь має значні помилки, або відсутня 1-2 
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Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового 
оцінювання не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 
обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований 
мінімум для допуску до екзамену – 30 балів. 

 
При простому розрахунку отримаємо: 

  Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

Змістовий 
модуль 5 

Екзамен  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 6 6 6 6 6 30 60 
Максимум 12 12 12 12 12 40 100 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських 
занять. 
 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари самостійна 
робота 

Модуль 1. Теорія історичної науки 

1. 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Методологія 
та організація історичних, археологічних, 
архівних досліджень з основами інтелектуальної 
власності» 

2 - 7 

2. Тема 2. Перші теорії історичного процесу 2 2 7 

3. Тема 3. Історіографія епохи Відродження та 
Просвітництва 2 2 7 

4. Тема 4. Інституціоналізація історичної освіти у 
ХІХ ст. та сучасний стан історичної науки. 2 2 7 

Модуль 2. Теоретико-прикладні аспекти роботи з архівними джерелами 
5. Тема 5. Методологічні засади архівознавства 2 2 6 

6. 
Тема 6. Архівна евристика та організація 
науково-пошукової роботи дослідників в 
архівах 

2 2 6 

7. Тема 7. Організація використання архівних 
документів у науково-дослідній роботі історика - 2 6 

Модуль 3. Організація археологічних досліджень 
8. Тема 8. Процедура археологічного дослідження 2 2 6 

9. Тема 9. Історичні реконструкції за 
археологічними даними 2 2 6 

10. Тема 10. Особливості авторського права в 
археології - 2 6 

Модуль 4. Методологія наукових досліджень 

11. Тема 11. Наука і наукове пізнання в сучасному 
світі 2 2 6 

12. Тема 12. Загальна характеристика наукової 
методології 2 2 6 

13. Тема 13. Форми і методи емпіричного та 
теоретичного пізнання 2 - 6 

Модуль 5. Основи інтелектуальної власності 

14. Тема 14. Поняття, система та джерела права 
інтелектуальної власності 2 - 6 

15. Тема 15. Авторське право та суміжні права 2 - 6 
16. Тема 16. Право промислової власності 2 - 6 

 ВСЬОГО 28 22 100 
 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Семінари – 22 год. 
Самостійна робота – 100 год. 
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