
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 

Історіографія економічних і національно-культурних процесів в УСРР  в 1920-х – 1930-х рр. 
 

Анотація. Дисципліна «Історіографія економічних і національно-культурних процесів в УСРР  в 1920-х 
– 1930-х рр.» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. У процесі її вивчення 
аспіранти ознайомляться з процесом формування історичних знань про здійснення в Українській СРР 
нової економічної політики, соціалістичної індустріалізації та масової колективізації сільського 
господарства, національно-культурну політику та практику більшовиків у 1920-ті – 1930-ті рр. 
Важливою складовою дисципліни є обгрунтування історіографічних періодів та визначення їх 
особливостей, розкриття  провідних напрямів зародження, становлення і збагачення знань з історії 
економічних і національних процесів в УСРР означеного періоду, визначення впливу політичної 
кон’юктури тоталітарного режиму на проблематику, зміст і об’єктивність досліджень радянських 
науковців. Значна увага приділяється сучасному етапу історіографії, який розпочався після розпаду 
СРСР і проголошення державного суверенітету України та характеризується суттєвими якісними 
змінами: розширенням джерельної бази історичних досліджень, використанням сучасних пізнавальних 
технологій, освоєнням вітчизняними істориками теоретико-методологічних надбань світової науки, 
їхнім тісним співробітництвом із зарубіжними колегами, формуванням нових проблемно-тематичних 
пріоритетів та концептуально-світоглядних підходів тощо. 
Кількість кредитів: 4. 
Викладач: Колесник Віктор Федорович, д.і.н., проф., член-кореспондент НАН України. 
Мета навчальної дисципліни: 

- засвоєння аспіратом знань з історіографії економічних та національно-культурних процесів в 
УСРР у 1920-1930-ті рр.; 

- з’ясування особливостей методології досліджень у різні історіографічні періоди; 
- набуття навичок історіографічного аналізу наукових праць. 

Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати основні історіографічні періоди, їх особливості та концептуально-тематичний 
зміст досліджень, присвячених економічним та національно-культурним процесам в УСРР у 1920-
1930-ті рр.  
Аспірант повинен вміти здійснювати історіографічний аналіз наявної наукової літератури з 
економічних та національно-культурних процесів в УСРР у 1920-1930-ті рр., визначати тематично-
концептуальні особливості досліджень в історіографічних періодах. 
Змістові модулі: 

1. Історіографія економічних перетворень в УСРР у 1920-1930-ті рр. 
2. Історіографія національно-культурних процесів в УСРР у 1920-1930-ті рр. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА 3.02.05 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 год. – консультації), 96 годин самостійної роботи. 


