
Теорія і методологія історії в Україні ХІХ - першої половини ХХ ст. 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором спеціальності) 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 30 (кредитів ЄКТС – 1), аудиторні години: лекції – 10, семінарські 

заняття – 10. 

Лектор:  

доктор істор. наук, професор Тельвак В. В. 

Результати навчання:  

Знання:  

 понять і категорій історичної науки;  

 історичних явищ, суспільних закономірностей і процесів;  

 основних теорій історичного процесу, запропонованих українськими істориками ХІХ - 

першої половини ХХ ст.; 

 соціокультурних умов виникнення та розвитку українського історіописання протягом 

ХІХ - першої половини ХХ ст.; 

 концептуальних засад та методологічних особливостей українського історіографічного 

дискурсу ХІХ - першої половини ХХ ст.; 

 методологічних практик видатних представників української історичної науки ХІХ - першої 

половини ХХ ст. 

Уміння:  

 порівнювати теоретичні та методологічні дискурси; 

 аналізувати поширені в ХІХ – першій третині ХХ ст. теоретико-методологічні моделі, 

реконструювати їхню «інтелектуальну біографію»; 

 орієнтуватися в особливостях тих чи інших історіософських концепцій, парадигм та 

історичних термінах, запропонованих ученими ХІХ - першої половини ХХ ст.; 

 застосовувати набуті знання при опрацюванні історіографічних текстів. 

Здатності:   

 визначати теоретичні та методологічні засади опрацьовуваних історіографічних джерел ХІХ 

- першої половини ХХ ст.; 

 критично осмислювати події минулого на основі здобутих знань про теорію історичного 

процесу та методологію історичного знання ХІХ - першої половини ХХ ст.; 

 використовувати набуті знання та вміння при веденні наукових дискусій з широкого кола 

питань теорії та методології історії; 

 використовувати набуті знання та вміння при написанні рефератів і кваліфіційних праць. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Вступ до історії; 

- Джерела з історії України; 

- Філософія. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет і завдання курсу «Теорія і методологія історії в Україні ХІХ - першої половини ХХ 

ст.». Поширення західноєвропейських історіософських систем в Україні на початку ХІХ ст. 

Теоретичні проблеми історії в історіографії позитивістського напрямку (60-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. 

ХХ ст.). Теоретико-методологічні проблеми історії в історіографії кінця ХІХ - перших десятиліть 

ХХ ст. Рецепція марксизму в українській історіографії 20-30-х років ХХ ст. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання семінарських занять, контрольної роботи та індивідуального 

завдання. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 


