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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної
Галузь знань, напрям
дисципліни
підготовки, освітньоденна форма
заочна форма
кваліфікаційний рівень
навчання
навчання
Вибіркова

Кількість кредитів –5,0

Індивідуальне науководослідне завдання –
підготовка наукового
дослідження на основі
усних джерел

Рік підготовки:
1-й

1-й
Семестр

1-й

Загальна кількість годин
– 150

1-й
Лекції

14 год

10 год

Практичні, семінарські
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 6,6

36 год
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

6 год

Консультації

бакалавр
Самостійна робота
100 год.
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Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 150:
50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (30/70%)

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: формування у студентів уявлення про особливості структури історичної
пам’яті українського народу, природу та прояви дуалізму національної історичної
свідомості та визначити шляхи його подолання.
завдання:







розглянути поняття ідентичності;
визначити основні моделі історичної пам’яті в Україні та можливості їх
співіснування;
пояснити феномен радянської ідентичності та вказати на інструменти її
конструювання;
вказати на наслідки політичних репресій 1920-1980-х для формування національної
пам’яті;
вказати на моделі подолання конфліктів пам’яті та шляхи формування української
національної ідентичності;
сформувати здатність критично сприймати політичні маніпуляції, спрямовані на
роз’єднання українського народу на підставі різних варіантів історичної пам’яті.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:












розвиток наукових уявлень про колективну пам'ять;
історичні передумови формування історичної пам’яті українців;
моделі пам’яті, що існують в українському суспільстві;
засоби формування радянської ідентичності;
способи використання історичних міфів в політичному просторі;
вплив пострадянської ідентичності на культуру історичної пам’яті в Україні.
вміти:
розрізняти поняття «політика пам’яті» та «масова свідомість»;
визначати ментальні наслідки проживання українців у складі радянської держави;
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між пострадянською ідентичністю та
соціальними конфліктами в Україні;
розпізнавати маніпулятивні практики політичних сил, що ґрунтуються на
«ностальгуванні» за радянським минулим;
У результаті вивчення даного курсу студент оволодіває такими компетентностями:
І. Загальнопредметні:

 здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
 здатність робити смислові узагальнення та висновки;
 готовність до пізнання нового і здатність до навчання врподовж життя;

здатність раціонально організовувати
власну діяльність
та ефективно
використовувати час;
 навички роботи в групі, розподіл функцій в колективній роботі;

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 здатність до аналізу та інтерпретації тексту, порівняння змісту різних текстів;
 вміння пошук у та узагальнення інформації з досліджуваної проблеми;
 навички реферування, створення систематизованих оглядів спеціальної
літератури;
 дотримання стандартів академічного оформлення тексту;
 здатність використовувати державну мову в у науковому вжитку та
діловомуспілкуванні.
ІІ. Фахові:
 критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і процесами
у минулому та сучасності;
 критичне усвідомлення відмінностей в осмисленні істричного минулого різних
періодів та у різних контекстах;
 розуміння соціальних функцій історика, можливостей використання історії та
загроз зловживання історією;
 здатність спілкуватися державною мовою із використанням термінів прийнятих в
фаховому середовищі;
 здатність виявляти і опрацьовувати належним чином різні джерела інформації для
реалізації науково-дослідних проектів;
Засвоєння курсу «Історична пам'ять як основа формування
національної
ідентичності»
сприятиме
підвищенню
інтересу
студентів до історичного минулого сприятиме розумінню ними
соціально-політичних процесів, що відбуваються в сучасній Україні.
2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кредит 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ.
Тема 1. Поняття історичної пам’яті. Особливості структури історичної
пам’яті українського народу.
«Memory studies» як напрямок сучасних досліджень. Моріс Хальбвакс. Види
історичної пам’яті: колективна, групова, індивідуальна. Коротка та довга історична
пам'ять.
Дуалізм колективних уявлень про минуле. Причини амбівалентності історичної
пам’яті українців: релігійна орієнтація громадян, історичне існування у різних державних
об’єднаннях, відмінності у етнічному складі населення окремих частин країни, локальне
вживання відповідних мов та діалектів, розбіжності у політичних уподобаннях мешканців
певних регіонів, відмінності у соціальному складі населення, економічному розвитку.
Кредит 2. ФЕНОМЕН ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Тема 2. Засоби конструювання людини «нового типу».
Поняття ідентичності. Радянська політика творення ідентичності як комплексу
моральних, ціннісних, соціальних, політичних, матеріальних стереотипів. Радянська й

національна ідентичності. Зміна соціальних ролей жінки та чоловіка. Більшовистська
гендерна політика. Проект «нової жінки-будівника соціалізму». Роль праці та спорту у
вихованні радянської людини.
Тема 3. Інструменти управління масовою свідомістю.
Форми та методи пропаганди в СРСР. Концепція політичної релігії. Квазірелігія
марксизму. Квазірелігійні практики. Радянська календарна обрядовість. Масові
святкування. Преса, кіно, телебачення, радіо. Мистецтво соцреалізму як інструмент для
формування радянського громадянина. Образ ворога в політиці творення ідентичності.
Радянська освіта і виховання. Атеїстичне виховання.
Кредит 3. МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ
УЯВЛЕНЬ ПРО МИНУЛЕ
Тема 4. Політика пам'яті: світовий досвід.
Увічнення пам’яті про видатних земляків в різних країнах. Національні Пантеони.
Героїзм як соціокультурне явище. Проблема повернення на Батьківщину праху
національних героїв: етичні та практичні аспекти. Суспільні рейтинги національних
лідерів України: засіб консолідації чи шлях до конфлікту. Моделі подолання
контраверсійного минулого: німецька, американська, англійська, італійська.

Кредит 4. КОНФЛІКТИ ПАМ’ЯТЕЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
УКРАЇНИ
Тема 5. Політика пам’яті в Україні.
Поняття «політика пам’яті». Засоби конструювання колективних уявлень про
минуле: освіта, медіа простір, історичний календар, меморіалізація простору, топоніміка.
Управління масовою свідомості через репрезентацію історичних подій. Дихотомія «ми –
вони», як вітчизняний конструкт історичної пам'яті. Міфи та їх вплив на національну
безпеку.
Кредит 5. ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
Тема 6. Історична пам'ять як засіб самоідентифікації.
Історична свідомість. Національна ідентичність. Культура й етика історичної
пам'яті. Способи подолання конфліктогенності минулого. Національна ідентичність в
умовах глобалізацій них викликів. Руйнування культурно-ціннісного російськоукраїнського поля. Національна світоглядна самодостатність.
Назви змістових
модулів і тем

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Кредит 1. Теоретико-методологічні засади курсу
Тема 1. Поняття
історичної
пам’яті.
Особливості
структури
історичної
пам’яті
українського
народу

14

4

2

8

20

20

Кредит 2. Феномен радянської ідентичності
Тема 2. Засоби 26
конструювання
людини «нового
типу»

2

4

20
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Інструменти
управління
масовою
свідомістю

2

4

20
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21

Кредит 3. Міжнародна практика збереження колективних уявлень про
минуле
Тема 4. Політика 34
пам'яті: світовий
досвід.

2

4

28

25

2

2

21

Кредит 4. Конфлікти пам’ятей у політичному просторі України
Тема 5. Політика 16
пам’яті в Україні

2

4

10

20

20

Кредит 5. Історична свідомість та національна ідентичність
Тема
6. 10
Історична пам'ять
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№

Назва теми

Кількість

з/п

годин

1

Поняття історичної пам’яті. Особливості структури історичної
пам’яті українського народу.

2

2

Інструменти управління масовою свідомістю СРСР

4

3

Засоби конструювання людини «нового типу»

4

4

Ідеальна модель радянської родини

2

7

Гендерна політика в СРСР

2

8

Національне питання та національна політика радянської влади

2

9

Політичні репресії 1920-1980-х та формування національної
пам’яті

2

10

Політика пам'яті: світовий досвід

4

Політика пам’яті в Україні

4

11

Історична пам'ять як засіб самоідентифікації.

4

12

Образ минулого в уявленні моєї родини: усноісторичний зріз

6

Всього

36

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
№

Назва теми

з/п

Кількість
годин

1

Підготовка глосарію

20

2

Мультимедійна презентація «Засоби пропаганди в СРСР як
інструмент формування радянської ідентичності»

20

3

Аналіз джерел та літератури для написання реферату

10

4

Виконання та захист дослідницького завдання на запропоновану

30

тему із застосуванням методу усної історії
5

Есе «Пострадянська ідентичність та її вплив на українське
суспільство»

20

Разом

100

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Дисципліна передбачає використання традиційних, активних та інтерактивних
методів навчання (дебати, мозковий штурм, лекції з використанням інтерактиву, методи
оцінювання і самооцінювання, планування та інші).
З-поміж традиційних методів використовуються:
1). пояснювально-ілюстративний метод – студенти отримують знання на лекції, з
навчальної або методичної літератури в "готовому" вигляді. Сприймаючи й осмислюючи
факти, оцінки, висновки, студенти залишаються в рамках репродуктивного
(відтворюючого) мислення. Застосовується для передачі великого масиву інформації.
2). метод проблемного викладу – використовуючи різноманітні джерела й засоби,
викладач, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальне
завдання, а потім, розкриваючи систему доказів, порівнюючи точки зору, різні підходи,
показує спосіб рішення поставленого завдання.
3). частково-пошуковий, або евристичний, метод – організація активного пошуку
рішення висунутих у навчанні (або самостійно сформульованих) пізнавальних завдань або
під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. Процес
мислення набуває продуктивного характеру, але при цьому поетапно направляється й
контролюється викладачем або самими студентами на основі роботи над програмами і
навчальними посібниками. Найчастіше застосовується на семінарах.
4). дослідницький метод – після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань і
короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно вивчають літературу,
джерела, ведуть спостереження й вимірювання й виконують інші дії пошукового
характеру. Ініціатива, самостійність, творчий пошук проявляються в дослідницькій
діяльності найбільше повно.
Серед активних методів використовуються такі:
1). практичні вправи, у процесі виконання яких студенти моделюють свої дії у
різних навчальних і виховних ситуаціях майбутньої професійної діяльності;
2). аналіз конкретних ситуацій як індивідуально, так і в малих навчальних групах
(6-8 осіб), у ході розбору яких студенти не тільки вчаться формулювати проблеми й
ухвалювати рішення щодо них, але й виробляють ряд важливих навичок в області
міжособистісної комунікації, групової роботи й лідерства;
3). робота в малих навчальних групах, у ході якої студенти виконують практичні
вправи, розбирають конкретні ситуації, готують групові проекти й беруть участь у ділових

іграх; така робота допомагає студентам освоювати рольову поведінку, учитися
ефективному спілкуванню й обміну досвідом, виробляти лідерські якості.
Крім того вивчення курсу базується на використанні комунікативних методів, що
охоплюють методи й процедури контакту студента з безпосереднім джерелом знань
(викладачем методики, вчителем етики, керівником педпрактики та ін.).
Комунікативні методи поділяються на пасивні й активні: у перших провідна роль
належить викладачеві методики, вчителю етики (студент лише фіксує зміст лекції,
протоколює дії вчителя й учнів тощо); в активних методах ініціатива належить студентові,
який активно контактує з викладачем методики, вчителем етики (активні методи
поділяються на групові (мозковий штурм, круглий стіл, ділові ігри) та індивідуальні
методи (інтерв’ювання, вільний діалог, експертні ігри)).
Активно використовуються текстологічні методи, що включають методи набуття
знань із фахових документів (навчальних планів і програм, методичних листів МОН
України тощо) і фахової літератури (монографій, підручників, навчальних посібників,
методичних рекомендацій, науково-методичних статей тощо).

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка викладачем питань
(завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; підготовка студентів до
відповіді і викладення своїх знань: корекція і самоконтроль викладених знань по ходу
відповіді; аналіз і оцінка відповіді.
2. Методи письмового контролю (письмові контрольні роботи, індивідуальні завдання).
3. Самоконтроль і самооцінка.
4. Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з курсу здійснюється на
основі результатів проведення поточного і підсумкового контролю знань (заліку).
Об'єктом рейтингового оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни,
засвоєння якого перевіряється під час контролю.
Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння
програмного матеріалу, виконання практичних робіт, умінь самостійно опрацьовувати
тести, складання конспекту, написання дослідницької роботи, здатності публічно чи
письмово представляти певний матеріал.
Завданням підсумкового контролю (заліку) є підсумкова перевірка глибини
засвоєння студентом програмного матеріалу дисципліни, логіки та взаємозв'язків між
окремими її розділами, здатність творчого використання набутих знань, уміння сформувати
своє ставлення до певної проблеми, що випливає зі змісту дисципліни тощо.
Критерії оцінювання:
а) при усних відповідях:




повнота розкриття питання;
логіка викладення, культура мови;
впевненість, емоційність та аргументованість;



використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних
посібників, журналів, інших періодичних видань тощо);

аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;
б) при виконанні письмових завдань:



повнота розкриття питання;
цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати
висновки;

акуратність оформлення письмової роботи;

підготовка матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних технічних
засобів (плівок, слайдів, приладів, схем тощо).
Для визначення ступеню оволодіння навчальним матеріалом із подальшим його
оцінювання застосовуються наступні рівні досягнень студентів.
Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої
основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє
творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при самостійній
роботі.
Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків,
допускає несуттєві неточності.
Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному
рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання в
стандартних ситуаціях.
Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно.
Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом.
Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників до нормованої 100-бальної
університетської шкали оцінювання у традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу
ECTS.
Контроль самостійної роботи студентів здійснюється як під час аудиторних занять (на семінарах заняттях),
так і у позааудиторний час, визначений викладачем. Контроль самостійної роботи передбачає: визначення ступеня
засвоєння матеріалу;
визначення якості виконання індивідуальних і творчих; відвідування консультацій
викладача; своєчасне виконання і здача поточних завдань; оцінку знань, здобутих у результаті самостійної навчальної
роботи.

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Для заліку
Поточне оцінювання та самостійна робота
Т1

Т2

Т3

40

40

100

Т4
40

Т5
40

Т6
100

Т7
80

КР
КР 1-20
КР 2-20

Сума
500

Кр 3 - 20

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену

для заліку

90 – 100

А

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

0-34

відмінно
добре
зараховано
задовільно
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