
Вступ до історії 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором спеціальності) 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, семінарські 

заняття – 0. 

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 у їх взаємозв'язку з різними парадигмами 

гуманітарного знання; 

 соціокультурних умов виникнення та розвитку історіописання; 

 концептуальних засад та методологічних особливостей історіографічного дискурсу від доби 

Античності до наших днів; 

 сучасних методологічних практик. 

Уміння:  

 використовувати історико-філософські знання як засіб пізнання основних законів 

історичного розвитку минулого; 

 орієнтуватися в оцінках тих чи інших історіософських концепцій, парадигм та історичних 

термінах; 

 оцінювати сутність політичних і соціальних подій з точки зору історичного досвіду; 

 володіти основами методології історичного пізнання; 

 застосовувати набуті знання при опрацюванні історіографічних текстів. 

Здатності:   

 визначати теоретичні та методологічні засади опрацьовуваних історіографічних джерел; 

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

 критично осмислювати події минулого на основі здобутих знань про теорію історичного 

процесу та методологію історичного знання; 

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

питань теорії та методології історії; 

 проводити самостійне наукове дослідження з питань теорії та методології історії та 

презентувати його результати. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Історія стародавнього світу; 

- Допоміжні історичні дисципліни. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет і завдання історичної науки. Становлення  теорії та методології історичної науки з 

найдавніших часів до ХІХ ст. Формування Нової історичної науки. Сучасні наукові концепції. 

Історія як комплекс історичних знань. Структура і складові частини історії. Періодизація історії. 

Історія сучасного світу в системі історичної науки. Новітні тенденції історичного руху. Джерела в 

системі історичних досліджень. Класифікація історичних джерел. Історіографія в системі 

історичної науки. Спеціальні історичні дисципліни. Понятійний апарат історичної науки. 

Загальнонаукові та загальноісторичні методи історичного дослідження. Спеціальноісторичні та 



міждисциплінарні методи  дослідження. Бібліографічний апарат історичного дослідження. Види і 

жанри історичної науки. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання контрольної роботи та індивідуального завдання. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 


