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Консультації в день проведення семінарських занять за
попередньою домовленістю. Листування в чаті
платформи Microsoft Teams.
Zoom.Идентифікатор конференції: 710 884 3051
Код доступу: 479976
Microsoft Teams, команда «Сучасні методи…».
Дисципліна «Сучасні методи історико-краєзнавчих
досліджень» є вибірковою навчальною дисципліною яка
викладається для магістрантів першого курсу у другому
семестрі в обсязі 3 кредитів
Курс передбачає засвоєння студентами трьох змістових
модулів. Лекції читає викладач дистанційно в системі
Microsoft Teams або ZOOM з показом на екрані монітору
презентацій. Студенти для візуального розкриття теми
також готують презентації і захищають індивідуальні
завдання під час занять. Викладач рекомендує літературу
для виконання індивідуальних завдань. Водночас
магістри повинні максимально розширити кількість
використаних джерел та літератури при підготовці
виступу.
Мета:
Використовуючи
найновіші
здобутки
історіографії, сформувати у майбутніх істориків вміння
зіставляти історичні процеси з локальними подіями,
виробити збалансоване розуміння особистої, сімейної,
локальної,
національної
та
світової
історії,
аргументовано, на основі історичних фактів, відстоювати
власні погляди на ту чи іншу проблему.
Цілі курсу: Студенти повинні:
- навчитися критично опрацьовувати рекомендовані
джерела та літературу,
- аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння
робити його порівняння та аналіз;
- розрізняти тенденційно подану інформацію;
- аналізувати вчинки окремих людей та локальних
спільнот з урахуванням їх минулого досвіду;
- розвивати толерантність до меншин у суспільстві та
цінувати внесок різних етнічних, культурних, релігійних

Література для
дисципліни

і соціальних груп в культурний розвиток як локальної
громади, так і держави;
- розвивати почуття особистої, місцевої, національної,
європейської ідентичності через вивчення історії та
культурної спадщини локальних громад.
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Тривалість курсу
Другий семестр. 2021 р. 09.02 2021 – 07.05.2021
Обсяг курсу
90 год.
Очікувані
результати Після завершення курсу його учасник буде
навчання
Знати: перебіг основних подій політичного процесу, його
діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на
українських землях, основні етапи духовного і
культурного життя українського суспільства, біографічні
дані про видатних представників духовенства, культури,
освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських
земель.
Вміти:
▪ Визначати хронологічну послідовність історичних
подій; хронологічно співвідносити процеси, які
відбувалися на землях України із загальноєвропейськими
тенденціями історичного руху.
▪ Показувати на історичній карті території розселення
українців, територіальні зміни, що відбувалися, і
співставляти їх із сучасними кордонами України.
▪ Характеризувати політико-адміністративний устрій
України на різних історичних етапах, форми та засади
функціонування української державності.

▪ Визначати сутність української національної ідеї,
причини розвитку та особливості українського
національного та суспільно-політичного рухів у
контексті націєтворчих процесів у Центрально-Східній
Європі.
▪ Пояснювати економічні та соціальні процеси на
території України, сутність переходу від традиційного до
індустріального суспільства; називати основні риси
модерного суспільства.
▪ Описувати та порівнювати становище українського
населення та риси повсякденного життя українців на
різних етапах історичного розвитку та у складі різних
державних утворень.
▪ Описувати явища культурного та духовного життя;
порівнювати ідеї та цінності минулого з сучасними
державотворчими ідеями та культурними цінностями
українців.
▪ Аналізувати економічну, політичну та культурну
активність інших етносів/націй на території України;
характеризувати міжнаціональні відносини та наводити
приклади взаємодії між українським та іншими
національними рухами на території України.
▪ Визначати місце та роль українців у складі Речі
Посполитої, Російської імперії, Австрійської (АвстроУгорської) монархії, Радянського Союзу та інших
політичних утворень, наводити приклади українського
вкладу в буття цих держав.
▪ Визначати суспільну значущість історичних подій,
тенденції розвитку українського суспільства, які
домінували на різних історичних етапах, та причиннонаслідкові зв’язки.
▪ Шукати історичну інформацію та користуватися
різними
джерелами
інформації
(науковими
монографіями,
науково-популярними
працями,
енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.).
▪ Критично оцінювати історичну інформацію та
інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів;
формувати власну точку зору та представляти її в усній
та писемній формі.
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Формат курсу
Теми
Змістовий модуль І.
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соціокультурний простір, локальна ідентичність,
колективна пам’ять спільноти, поняття: локальнеглобальне-глокальне.
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год.
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Дослідження
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в розмаїтті та єдності його
складових.
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історія».
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заміна загальних імен, іменами
власними.
Тема 4. Мультикультурність.
Локальні особливості сучасної
культури. Традиція як основа
збереження
культури
і
ментальності
локальної
спільноти.

Лекції
ілюстрован
і
презентація
ми.

Змістовий модуль ІІ.
Тема
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здобутки,
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Тема 6. Просопографічний
підхід. Дослідження громади
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родин. Колективна біографія
локальної спільноти різного
рівня.
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