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Результати навчання 

 

Знати: розуміти місце основних теоретичних підходів до вивчення соціальних 

проявів пам’яті у сучасній системі гуманітарних та соціальних наук (зокрема соціології, 

історії та культурології); розуміти зв'язок між ключовими соціальними інститутами та 

процесами формування історичної пам’яті; володіти ключовими концепціями феноменів 

пам’яті та соціального конструювання історичного минулого  та необхідною термінологією.  

Зміст понять: "групова/індивідуальна пам’ять", "соціальна пам’ять", "колективна пам’ять", 

"національна пам’ять", "історична свідомість", "історична ментальність", "репрезентація 

минулого", "місця пам’яті", "усна історія", "жива історія", «внутрішня деколонізація пам’яті» 

«зовнішня деколонізація пам’яті», «місця памяті» тощо.  

 

Вміти: аналізувати і порівнювати ключові концепції феноменів пам’яті та соціального 

конструювання історичного минулого, самостійно поводити соціологічні дослідження у 

згаданій ділянці, добирати та комбінувати різні тактики практично-соціологічних 

досліджень, адекватні до цілей та завдань наукового проекту; описати процеси соціального 

конструювання історичного минулого, політики пам’яті в міському просторі, ритуали 

комеморації, зв'язок історичної пам’яті і масової культури, аналізувати роль музеїв та 

освітньої системи у процесах формування історичної свідомості. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: вибіркова навчальна дисципліна (за самостійним 

вибором студента) «Історія та колективна пам’ять» спрямована ознайомлення студентів з 

сучасними теоретичними дискусіями у ділянці досліджень історії та пам’яті; передбачено 

розглянути широкий спектр теоретичних підходів та методів дослідження процесів 

формування історичної пам’яті; розглянути низку case studies та провести низку міні-

досліджень, що сприятиме переведенню  теоретичних знань студентів у практичну площину; 

навчити студентів досліджувати соціальні прояви феномену історичної пам’яті та механізми 

її формування. А також вироблення в студентів вміння презентувати авторські творчі роботи, 

дискутувати, відстоювати власну позицію та комунікувати в малій групі. Студент покращить 

комунікативні здібності, наприклад, навики роботи в складі творчих груп різного рівня, або 

збагатить вміння аргументовано представляти та захищати вироблені позиції перед 

аудиторією, тощо. 
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