
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 
 

 

Інститут історії, політології та міжнародних відносин 

кафедра історіографії і джерелознавства  

 

 

 

 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ:ТЕОРІЯ І 

МЕТОДИКА 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА, ПЛАНИ 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

 

 

Для студентів історичних факультетів 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 60.30.301 – ІСТОРІЯ  

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ 

2013 



2 

 

 

 
УДК 930 (093) 

ББК 63.2 

 

Укладач: 
Ю.Л. Довган, кандидат історичних наук, доцент 

 

Навчально-методичний посібник складений на основі написання і 

захисту кандидатської дисертації автора, а також детального вивчення даного 

наукового напряму впродовж 2003 – 2013 рр. Посібник розрахований на 

значно глибше дослідження студентами, аспірантами та докторантами 

проблем історіографії при Державному вищому навчальному закладі 

«Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника», 

створення відповідного науково-дослідницького підрозділу тощо.  

Методичні рекомендації курсу містять найважливішу, на погляд 

автора, інформацію у сфері історіографії, теорії та методики проведення 

історіографічних досліджень, теми занять, науково-практичних семінарів та 

питання, що виносяться на екзамен.  

 

 Рецензенти: 

В.С. Великочий, доктор історичних наук, професор кафедри 

історіографії та джерелознавства Інституту історії, політології та міжнародних 

відносин Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

І.С. Монолатій, доктор політичних наук, професор кафедри 

політології, Інституту історії, політології та міжнародних відносин 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

 

 

 

Рекомендовано до друку 

Вченою радою Інституту історії, політології та міжнародних відносин 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

протокол №1  від 3 вересня 2013 р. 

 

 

 

© Ю.Л. Довган 

© ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника» 



3 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСУ «ІСТОРІОГРАФІЯ: 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА» 

 

Враховуючи те, що студенти більшості українських 

вузів навчаються за «Болонською системою», а відповідно 

складають 2 модулі в семестр, даний методичний посібник 

був запланований саме під такий формат.  

Теоретичний і практичний матеріал, запропонова-

ний на сторінках цього видання нараховує різну кількість 

програмових питань. Загалом методичний посібник вклю-

чає: 

– програмові вимоги до навчального курсу; 

– основні теми практичних занять із рекомендо-

ваними списками джерел та літератури; 

– рекомендовані для написання реферати; 

– перелік основних понять і термінів, необхідних 

для засвоєння предмету;  

– питання, що виносяться на залік 

 

Програмові вимоги містять перелік найосновні-

ших тем, які обговорюватимуться на лекційних заняттях, 

готуватимуться студентами на практичних, або ж викону-

ватимуться в якості самостійної роботи (реферати, 

виступи, короткі повідомлення тощо). Однак в ході 

процесу навчання тематика може змінюватися в залеж-

ності від напряму розвитку викладання предмету.  

Основні теми практичних занять для студентів 

складені в тій кількості, яка передбачена навантаженням з 

курсу історіографії: теорії та методики. Головний акцент 

уваги викладача зосереджений у напрямі засвоєнні 

студентами ключових праць з тієї чи іншої теми. Студенти 

також повинні володіти теоретичним матеріалом, знати 

основні дати, імена, терміни, географічні назви. Практичні 

заняття можуть проходити в найрізноманітніший спосіб – 
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найбільш вдалий для засвоєння студентами максимального 

обсягу інформації. 

Реферати, тематика яких розміщена після кожного 

рекомендованого до семінару списку джерел і літератури є 

формою самостійної роботи студентів.  

Перелік основних понять і термінів допомагає 

пересічному студентові засвоїти для себе ключові поняття 

курсу, що вивчається, якими він перенасичений. У 

запропонованих списках ми ввели найважливіші і 

найбільш вживані, не акцентуючи уваги на другорядних, 

менш значущих.  

Залікові питання в циклі програмових питань до 

окремо взятого модуля і являються завершальною 

частиною. Вони складаються із суми питань, що 

виносяться на семінарські, контрольні заняття, а також 

тих, що вивчається самостійно. Студенти проінформовані 

про склад даних питань заздалегідь і можуть при бажанні 

готувати їх, маючи на меті покращити свій результат на 

заліку.  

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

В рамках навчально-виховного процесу, з метою 

визначення рівня знань, умінь та навичок студентів 

реалізується чотириступеневий контроль: 1) поточний 

контроль; 2) контрольна робота; 3) перевірка конспекту 

практичних занять; 4) колоквіум. 

«5» балів – знання студентів відмінні. 

Задля цього необхідно глибоко, ґрунтовно в деталях 

володіти теоретичними знаннями, використовуючи 

необхідну джерельну базу, мати обізнаність в історіографії 

того чи іншого питання. В усній, чи письмовій формі 

студент не повинен допускатися помилок, у випадку 
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потреби, чітко і ясно давати відповіді на запитання 

викладача, вміти порівняти, спів-ставити різні явища і 

процеси, дати вичерпний аналіз. 

 «4» бали – знання студентів добрі. 

Щоб отримати такий бал, слід мати гарні теоретичні 

знання, однак можна не оперування бездоганними 

знаннями в галузі джерел та не знати головних праць 

присвячених тематиці. Однак фактологічний матеріал має 

бути засвоєний на високому рівні.  

«3» бали – знання студентів задовільні. 

За таких умов студент не володіє джерелами та 

історіографією тематики, допускає серйозні неточності у 

теоретичному матеріалів, однак все ж знає проблему на 

поверхневому рівні і може пояснити закономірності її 

виникнення та розвитку. 

«2» бали – знання студентів незадовільні із 

дозволом повторного складання предмету. 

Вказані бали отримують за незнання навіть 

основного інформативного навантаження з навчального 

предмету. Студенти, які отримують такий бал, володіють 

найбільш загальними знаннями з теми, що вивчається. 

Вони допускають грубі помилки, даючи аналіз ситуації, 

яка вивчається, не орієнтуються у хронології і не оперують 

термінологічним словником.   

«1» бал – знання студентів незадовільні із 

обов’язковим повторним слуханням курсу. 

Вище наведений бал свідчить про повне і цілковите 

незасвоєння курсу. 

Такий принцип оцінювання притаманний усім 

видам аудиторних занять (семінарських, самостійних, 

контрольний та ін.) та самостійної роботи студентів. 

 

Поточний контроль знань 
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 Лекції передбачають системний і послідовний ви-

клад навчального матеріалу. Відвідування лекцій студен-

тами є обов’язковим. 

 Відвідування та активна участь студентів у роботі 

семінарських занять є обов’язковою умовою успішного 

складання курсу. Пропонуються наступні форми роботи 

на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, 

участь у дискусії. При цьому враховуватимуться лише 

логічно обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи 

спростування поданої, а не фактична підтримка тези 

виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи 

доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. 

 

Принципи оцінювання роботи студентів на 

семінарських заняттях 
 Оцінювання знань студентів на семінарських 

заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На 

занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів 

шляхом виставляння балів від «1» до «5». Позначення 

«0» виставляється студентові за відмову від відповіді на 

занятті через непідготовленість, що впливатиме на його 

підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Кожен 

студент зобов’язаний взяти участь не менше як на одній 

третині семінарських занять, проведених у групі 

впродовж семестру. 

 Пропущене заняття або негативну оцінку студент 

зобов’язаний «відпрацювати» у формі, визначеній 

викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а 

попередня не впливатиме на середній бал студента.  

 Контрольна робота 
 Впродовж роботи над вивченням нормативних 

курсів передбачено проведення контрольних робіт. 

Написання контрольної роботи є обов’язковим для 

виставлення підсумкової оцінки. У випадку, якщо 
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студент з якихось причин не написав контрольної роботи, 

він вважається таким, що не виконав усіх видів робіт, що 

передбачаються навчальним планом за семестр з даної 

навчальної дисципліни. 

 Контрольна робота передбачає формулювання 5 

завдань: 2 – теоретичних, 1 – практичне (на знання 

історичних джерел), 1 – знання термінів та 1– знання 

хронології (або 2 тестових). 

  

 

Критерії оцінювання завдань на контрольній роботі 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Приклад для заліку 

Завдання Кількість балів   

Теоретичне 10 балів 

Теоретичне 10 балів 

Практичне 5 балів 

знання термінів 3 бали 

знання 

хронології (або 

2 тести) 

2 бали 

Разом 30 балів 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Контрольна 

робота  

Поточне 

оцінювання 

Колоквіум  Захист 

монографії  

1 

30 30 20 20 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 

зараховано 
80 – 89 В добре  

70 – 79 С 

60 – 69 D задовільно  

50 – 59 Е  

26 – 49 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-25 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

Такий принцип оцінювання притаманний усім 

видам аудиторних занять (семінарських, самостійних, 

контрольний та ін.) та самостійної роботи студентів. 

 

Програмові питання до заліку з предмету: 

1. Зародження та розвиток історичних уявлень 

2. Виникнення міфологічної історичної думки 

3. Історичні уявлення в країнах стародавньої Індії, 

Китаї, Єгипті 
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4. Зародження літописання. Поява архівів 

5. Історичні знання античного світу 

6. Давньогрецька історична традиція. 

7. Римська антична історіографія 

8. Розвиток історичних знань у Середні віки 

9. Теологічна історія 

10. Візантійська історична думка 

11. Особливості українського літописання 14 – 16 ст. 

12. Не-літописні історичні твори. Мемуари, історичні 

школи 

13. Історичні знання в умовах Відродження. Гуманіс-

тична історіографія. 

14. Леонардо Бруні, Лоренцо Валла про роль особи в 

історії. 

15. Ніколо Макіавеллі про внутрішні закони в історії. 

16. Жан Боден і вплив природних чинників на істо-

ричних процес. 

17. Провідні ідейні течії 17 – 18 ст. і нові підходи до 

розуміння історії 

18. Послаблення впливу релігійних догматів і поява 

Реформаторства 

19. Зародження гуманізму як поворотний момент у 

перетворенні історичних знань у науку. 

20. Пріоритет людини, як найбільшої цінності. 

Зародження політичної історії. 

21. Роль Просвітництва у розвитку історичної науки 

22. Особливості Просвітництва в українській та 

російській історіографії 

23. Романтизм – провідна течія європейської 

історіографії 18 ст. 

24. Видання джерел з історії Античності та 

Середньовіччя. 
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25. Лібералізм та його вплив на розвиток історичної 

науки. Нове ставлення до революційних процесів та 

соціально-економічних процесів. 

26. Утопічний соціалізм як різновидність лібералізму та 

його концепції історичного процесу. Універса-

лізація формаційного підходу до історичного 

процесу. 

27. Зародження позитивізму як переломний рубіж в 

історичній науці. Концепція об’єктивних законо-

мірностей історичного розвитку та їх пізнання. 

28. Економічний, народницький та державницький 

напрями історичної науки, їх основні наукові 

школи. Проблеми нації, національної ідеї, націо-

нальної держави в зарубіжній та українській 

історіографії. 

29. Протистояння позитивізму і матеріалізму в 

поглядах на історію. 

30. Марксистська історіографія про класову боротьбу 

як рушійну силу суспільного розвитку. Про 

гегемонію пролетаріату. 

31. Поширення прагматизму і формування і форму-

вання прагматичної історії. 

32. Критичний напрям в історичній науці. 

33. Історичні уроки і корисність історії. 

34. Становлення української національної історіографії 

на рубежі 19 – 20 ст. 

35. Основні центри історичної науки в Україні, 

розвиток архівістики 

36. Зародження інструменталізму, як напрямку 

прагматизму. Нові течії в філософії та їх вплив на 

розвиток історичної науки. 

37. Розкол світу і ідеологічне протистояння істориків. 
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38. Більшовизація науки в СРСР і репресії проти 

істориків. 

39. Українські історики в діаспорі 

40. Роль національного чинника в історіографії 60 – 80-

х рр. Проблеми прав людини. 

41. Проблеми сучасності в історичних дослідженнях. 

Криза історичної науки в країнах соціалістичного 

табору і сучасні тенденції світової історіографії. 

42. Історіографія на початку 21 ст. 

 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Грушевський М.С. Звичайна схема руської історії 

і справа раціонального укладу історії східного 

слов’янства. – Пг., 1904. 

2. Историография истории нового времени стран 

Европы и Америки / Под ред. И.П. Дементьева. – 

М., 1990. 

3. Историография Нового времени стран Европы и 

Америки. – М., 1967. 

4. Колесник І.І. Українська історіографія 18 – 

початок 20 ст. – К., 2000. 

5. Коцур А.П., Коцур В.П. Історіографія історії 

України. Курс лекцій. – К., 1996. 

6. Яковенко Н.М. Вступ до історії. – К., 2008. 

7. Колесник І.І. Українська історіографія 18 – 

початок 20 ст. – К., 2000. 

8. Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх 

часів до середини ХІХ ст.). – К., 1956. 

9. Яковенко Н.М. Вступ до історії. – К., 2008. 

10. Зашкільняк Л.О. Українська сучасна 

історіографія. – Львів, 2007. 
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11. Коваленко Л.А. Історіографія історії Української 

РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої 

соціалістичної революції. – К., 1983. 

12. Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії 

України. – Мюнхен, 1959. 

13.  Полонська-Василенко Н. Огляд української 

історіографії. – Мюнхен, 1959. 

14. Зашкільняк Л.О. Сучасна світова історіографія. – 

Львів, 2007. 

15. Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс 

лекцій. – К., 2004. 

16.  Яковенко Н.М. Вступ до історії. – К., 2008. 

 

 

Допоміжна: 

17. Афанасьев Ю.Н. Историзм противэклектики. 

Французская историческая школа «Анналов» в 

современной буржуазной историографии. – М., 

1980. 

18. Барг М.А. Проблемы социальной истории в 

освещении современной западной 

историографии. – М., 1973. 

19. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. 

– М., 1987. 

20. Вайнштейн О.Л. История советской 

медиевистики 1917 – 1966 рр. – Л.,1968. 

21. Всемирная история в иллюстрациях: в 8 т. – 

М., 1994. – Т.3-6. 

22. Грановский Тимофей Николаевич. Лекции по 

истории средневековья. – М., 1986. 

23. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа 

“Анналов”. – М., 1993. 
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24. Гутнова Е.В. Историография истории средних 

веков. – М., 1963. 

25. Гутнова Е.В. Средневековье: место в 

еворопейской цивилизации // Средние века. – 

1990. – С.21-44. 

26. Дейвіс Н. Європа. Історія. – К., 2000. – 1464 с. 

27. Заборов М.А. Введение в историографию 

средних веков. – М., 1966. 

28. История средних веков // Всемирная история в 24 

т. –Минск,1996.–Т.7-13. 

29.  Крип’якевич І.П. Середньовіччя і нові часи // 

Крип’якевич І.П. Всесвітня історія в 3 кн. – К., 

1995. – Кн.2. 

30. Люблинская А.Д. Источниковедение истории 

средних веков. – Л., 1955. 

31. История Европы в 8 т. – М., 1992. – Т.2., М., 

1993. – Т.3. 

32. История средних веков: в 2 т. / Под ред. Карпова. 

– М., 1997. – Т.1. 

33. Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу. – К., 

1997. 

34. Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990. 

35. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. 

– М., 1992. 

36.  Павленко Ю. Історія світової цивілізації. – К., 

1996. – 358 с. 

37. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – 

М., 1992. 

38. Средневековая Европа глазами современников и 

историков: Книга для чтения в 5 ч. – М., 1994 

(150 – 400 с. кожна частина.) 

39. Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995. 
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40. Барг М.А. Проблемы социальной истории в 

освещении современной западной 

историографии. – М., 1973. 

41. Зашкільняк Л.О. Українська сучасна 

історіографія. – Львів, 2007. 

42. Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс 

лекцій. – К., 2004. 

43. Маркарян Э.С. О концепции локальных 

цивилизаций. – Ереван, 1962. 

44. Реизов Б.Г. Французская романтическая 

историография (1815 – 1830 гг.). – Л., 1985. 

45. Тойнбі Арнольд. Дослідження історії. – К., 1995. 

46. Шапиро А.Л. Историография с древнейших 

времен по 18 век. Курс лекций. – Л., 1982. 

47. Заборов М.А. Введение в историографию 

средних веков. – М., 1966. 

48. Дейвіс Норман. Європа. Історія. – К., 2000. – 

1464 с. 

49. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – 

К., 1996.  

50. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини 

до сучасності.–Львів, 1999. 

51. История Европы в 8 т. – М., 1992. – Т.2., М., 

1993. – Т.3. 

52. Историография истории нового и новейшего 

времени стран Европы и Америки. Учебное 

пособие для студентов / Под ред. И.П. 

Дементьева и А.И. Патрушева. – М., 2000. 
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СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1: Виникнення і розвиток історичних уявлень (4 

год.) 

Заняття 1. 

 

План. 

1. Виникнення міфологічної історичної думки. 

Історичні уявлення в країнах стародавньої Індії, 

Китаї, Єгипті 

2. Зародження літописання. Поява архівів 

3. Історичні знання античного світу. Давньогрецька 

історична традиція.  

4. Римська антична історіографія 

 

Контрольні завдання до семінарського 

заняття: 

1. Охарактеризуйте специфіку сприйняття історичного 

часу представників архаїчних культур Індії, Китаю 

та Єгипту. 

2. З’ясуйте чим принципово відрізнялось уявлення про 

історичний час в середовищі язичників 

Стародавньої Греції і у християнстві. 

 

Методичні рекомендації: 

1. У першому питанні слід з’ясувати яке уявлення про 

історію мали представники племінних культур і 

найраніших держав. А саме як далеко в минуле в 

роках або століттях проводили вони початки 

існування свого роду і народу. Також слід з’ясувати 

яке схематичне уявлення про історію переважало в 

умах цих суспільств: лінійне, кругове (будь-яка 

подія повторюється через певний проміжок часу), 

спіральна, тощо. Крім цього потрібно вияснити 
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назви записаних праць та імена авторів, які їх 

написали, і які хоча б дотично стосуються історії 

(наприклад релігійні). 

2. У другому питанні необхідно зосередити увагу на 

появі літописних творів в країнах Стародавнього 

Світу. Мова не йде про давньоруський літопис! 

Вона йде про твори історичних хронік на камені, 

пальмовому листі, глиняних табличках, тощо. 

3. У третьому питанні потрібно з’ясувати появу перед-

істориків в Древній Греції – логографів, а також 

зрозуміти яке значення античні автори вкладали в 

термін «історія» і чи відповідає він сучасному 

поняттю. 

4. У четвертому питанні студент повинен виділити 

найбільш типові риси притаманні для римських 

істориків республіки, імперії та пізньої імперії і по 

мірі можливостей визначити способи їх 

історіописання (методи).  

 

Заняття 2 

 

План. 

1. Розвиток історичних знань у Середні віки. 

Теологічна історія. Візантійська історична думка. 

2. Особливості українського літописання 14 – 16 ст. 

Не літописні історичні твори. Мемуари, історичні 

школи 

3. Історичні знання в умовах Відродження. Гуманіс-

тична історіографія. 

4. Леонардо Бруні, Лоренцо Валла про роль особи в 

історії. Ніколо Макіавеллі про внутрішні закони в 

історії. 
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Контрольні завдання до семінарського 

заняття: 

1. Розкрийте як ідея кінця світу безпосередньо 

пов’язана з уявленням про суть історії (на прикладі 

відомих вам візантійських авторів). 

2. Поясніть схильність українського (руського) літопи-

сання починати свою роботу з сотворення світу. 

Чим на Ваш погляд зумовлено віднесення слов’ян 

до синів Яфета?  

3. З’ясуйте суть значення терміну «макіавелізм»? Чи 

тотожний він з поглядами самого Ніколо 

Макіавеллі. 

 

 

Методичні рекомендації: 

1. У І питанні потрібно з’ясувати відмінність між 

історіописанням в Західній Європі та в Східній 

Римській імперії і зрозуміти їх методологічні 

витоки. 

2. У ІІ питанні слід вияснити чим відрізнялися між 

собою ранні руські літописні твори (ПМЛ, 

Галицько-волинський літопис) і твори пізнішого 

часу. Потрібно зрозуміти яке значення в 

українській історичній традиції має полемічна літе-

ратура. Коли точно і твором якого автора вона 

розпочалася. Слід перелічити спогади і щоденники 

різних авторів в яких згадуються українські землі, 

зробивши особливий наголос на іноземцях 

(литовцях, поляках, турках, арабах,французах, 

греках; Михалон Литвин, Евлія Челебі, П’єр 

Шевальє, Павло Алебський) 

3. У ІІІ питанні важливо зрозуміти головні ознаки, 

причини і рушійні сили Відродження та Гуманізму. 

Слід визначити в чому полягає принципова 



18 

 

відмінність світовідчуття представників 

відродження і класичних Середніх віків. 

4. У ІV питанні необхідно встановити ставлення 

найвідоміших постатей Відродження до 

християнської віри в цілому і до інституту папства 

зокрема. Особливу увагу слід звернути на постать 

Ніколо Макіавеллі. Потрібно точно визначити чи є 

тотожними поняттями Макіавеллі і макіавеллізм. 

Що таке макіавеллізм? Окрім того потрібно 

з’ясувати особу гуманіста який заперечив документ 

«Про Костянтинів дар».  

 

Реферати до теми: 

1. Специфіка історіописання Фукідіда. 

2. Особливості історичного мислення (сприйняття світу) 

країн Стародавнього Сходу. 

3. Макіавеллі і макіавеллізм. Особа та політична теорія і 

практика. 

 

 

 

Література: 

1. Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. 

Французская историческая школа «Анналов» в 

современной буржуазной историографии. – М., 1980. 

2. Барг М.А. Проблемы социальной истории в освещении 

современной западной историографии. – М., 1973. 

3. Барг М.А. Эпох и идеи. Становление историзма. – М., 

1987. 

4. Вайнштейн О.Л. История советской медиевистики 1917 

– 1966 рр. – Л., 1968. 

5. Всемирная история в иллюстрациях в 8 т. – М., 1994. – 

Т.3-6. 
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6. Грановский Тимофей Николаевич. Лекции по истории 

средневековья. – М., 1986. 

7. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа 

“Анналов”. – М., 1993. 

8. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. – 

М., 1963. 

9. Гутнова Е.В. Средневековье: место в европейской 

цивилизации // Средние века. – 1990. – С.21-44. 

10. Дейвіс Норман. Європа. Історія. – К., 2000. – 1464 с. 

11. Заборов М.А. Введение в историографию средних 

веков. – М., 1966. 

12. Зашкільняк Л.О. Сучасна світова історіографія. – Львів, 

2007. 

13. История средних веков // Всемирная история в 24 т. – 

Минск, 1996. – Т.7-13. 

14. Крип’якевич І.П. Середньовіччя і нові часи // 

Крип’якевич І.П. Всесвітня історія в 3 кн. – К., 1995. – 

Кн.2. 

15. Люблинская А.Д. Источниковедение истории средних 

веков. – Л., 1955. 

16. История Европы в 8 т. – М., 1992. – Т.2., М., 1993. – 

Т.3. 

17. История средних веков в 2 т. / Под ред. Карпова. – М., 

1997. – Т.1. 

18. Рубель Вадим Анатолійович. Історія середньовічного 

Сходу. – К., 1997. 

19. Яковенко Н.М. Вступ до історії. – К., 2008. 

 

Допоміжна: 

20. Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990. 

21. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 

1992 
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22. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. – К., 1996. – 

358 с. 

23. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 

1992. 

24. Средневековая Европа глазами современников и 

историков: Книга для чтения в 5 ч. – М., 1994 (150 – 

400 с. кожна частина.) 

25. Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995. 

  

 Тема 2: Перетворення історичних знань в науку (2 

год.) 

 

План. 

1. Провідні ідейні течії 17 – 18 ст. і нові підходи до 

розуміння історії. Послаблення впливу релігійних 

догматів і поява Реформаторства 

2. Зародження гуманізму як поворотний момент у 

перетворенні історичних знань у науку. Пріоритет 

людини, як найбільшої цінності. Зародження 

політичної історії. 

3. Роль Просвітництва у розвитку історичної науки. 

Особливості Просвітництва в українській та 

російській історіографії 

4. Романтизм – провідна течія європейської 

історіографії першої чверті XIX ст. 

 

Контрольні завдання до семінарського 

заняття: 

1. Вкажіть, як новий догмат протестантизму «про 

наперед визначеність» (рос. О предопределении) 

змінив ставлення до дійсності та до історіописання? 

2. Визначте, які ідеї гуманізму в кінцевому підсумку 

призвели до ідеологічної кризи сучасного світу і 

чому саме? 
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3. Трьома-чотирьма пунктами дайте характеристику 

відмінностей доби Гуманізму та Просвітництва та їх 

основних ідей. 

4. З’ясуйте чому настання епохи романтизму припадає 

на час завершення Великої французької революції? 

  

Методичні рекомендації: 

1. У першому питанні слід зупинитися на проблемі 

впливу реформаційних деномінацій на нові методи 

написання історії. Зокрема, чому протестанти перші 

починають публікацію архівних джерел? З якими 

ідеологічними настановами протестанства це 

пов’язано? 

2. У другому питанні потрібно з’ясувати значення 

гуманізму як окремої ідеї вищих прошарків 

суспільства? В чому полягає його засаднича 

відмінність від ідеології попередньої доби? 

3. У третьому питанні необхідно зрозуміти які були 

витоки просвітницива, тобто що саме зумовило 

появу цієї ідеології? Чим конкретно просвітництво 

в Україні та інших східнослов’янських землях 

відрізнялося від французького, британського, 

німецького? 

4. У четвертому питанні важливо уяснити 

найхарактерніші ознаки романтизму, як способу 

історіописання. Чому він з’являється одразу після 

Великої французької революції? І яку історичну 

епоху ставить собі за ідеал? 

 

Реферати до теми: 

1. Особливості історичних уявлень у протестантських 

деномінаціях. 

2. Просвітництво: вибух однієї ідеї. 
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3. Еволюція романтичних уявлень в Європі на початку 

19 ст. 

 

Література: 

1. Барг М.А. Проблемы социальной истории в 

освещении современной западной историографии. – 

М., 1973. 

2. Зашкільняк Л.О. Українська сучасна історіографія. 

– Львів, 2007. 

3. Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс 

лекцій. – К., 2004. 

4. Маркарян Э.С. О концепции локальных цивили-

заций. – Ереван, 1962. 

5. Реизов Б.Г. Французская романтическая историо-

графия (1815 – 1830 гг.). – Л., 1985. 

6. Тойнбі Арнольд. Дослідження історії. – К., 1995. 

7. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен 

по 18 век. Курс лекций. – Л., 1982. 

8. Заборов М.А. Введение в историографию средних 

веков. – М., 1966. 

9. История средних веков // Всемирная история в 24 

т.–Минск,1996.–Т.7-13. 

10.  Крип’якевич І.П. Середньовіччя і нові часи // 

Крип’якевич І.П. Всесвітня історія в 3 кн. – К., 1995. 

– Кн.2. 

11. Люблинская А.Д. Источниковедение истории 

средних веков. – Л., 1955. 

12. История Европы в 8 т. – М., 1992. – Т.2., М., 1993. – 

Т.3. 

13. История средних веков в 2 т. / Под ред. Карпова. – 

М., 1997. – Т.1. 

14.  Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. – К., 

1997. 
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15. Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990. 

16. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – 

М., 1992. 

17.  Павленко Ю. Історія світової цивілізації. – К., 1996. 

– 358 с. 

18. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 

1992. 

19. Средневековая Европа глазами современников и 

историков: Книга для чтения в 5 ч. – М., 1994 (150 – 

400 с. кожна частина). 

20. Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995. 

 

Тема 3: Розвиток історичної науки у 19 ст. 

План. 

 

1. Лібералізм та його вплив на розвиток історичної 

науки. Нове ставлення до революційних процесів 

та соціально-економічних процесів. 

2. Утопічний соціалізм як різновидність лібералізму 

та його концепції історичного процесу. Універса-

лізація формаційного підходу до історичного 

процесу. 

3. Зародження позитивізму як переломний рубіж в 

історичній науці. Концепція об’єктивних законо-

мірностей історичного розвитку та їх пізнання. 

4. Економічний, народницький та державницький 

напрями історичної науки, їх основні наукові 

школи. Проблеми нації, національної ідеї, націо-

нальної держави в зарубіжній та українській істо-

ріографії. 

  

Контрольні завдання до семінарського заняття: 
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1. Визначте, кого з мислителів Стародавнього Світу і 

Середніх віків можна зарахувати до утопічних 

соціалістів і чому? 

2. З’ясуйте принципову різницю між утопічним та 

науковим соціалізмом. 

3. Вкажіть, на характерні риси позитивізму як способу 

історичного пізнання. 

4. Охарактеризуйте головні ідеологеми державниць-

кого напряму української історіографії. 

 

 

 

Методичні рекомендації: 

1. У І питанні уясніть які суспільно-політичні зміни 

викликали до життя появу ліберальної ідеології. В 

чому вона проявилися в економіці та у ставленні до 

історії, зокрема в працях британських та 

французьких дослідників? 

2. У ІІ питанні необхідно зрозуміти в чому полягають 

головні тези соціалізму як уявлення про 

справедливе суспільство. Виясніть, чим саме 

утопічний соціалізм відрізняється від наукового? 

Назвіть, його найбільших представників починаючи 

від античності. Вкажіть, коли і як почало 

формуватися уявлення істориків різних епох про 

окремі формації розвитку суспільства, кожна з яких 

мала свої характерні риси? Уясніть, який критерій 

лежав в основі такого поділу? 

3. У ІІІ питанні потрібно охарактеризувати позитивізм 

як синкретичний спосіб пізнання історії 

суспільства. В чому на ваш погляд полягають 

причини його популярності до кінця ХХ ст. Вкажіть 

на ставлення позитивізму до революції, релігії та 

духовних чинників історії людства. 
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4. У ІV питанні слід зосередити свою увагу на 

економічній школі, а особливо на формуванні 

народницького та державницького напрямків 

української історіографії. З’ясуйте, які засадничі 

принципи кожного з цих напрямків? Вкажіть, які 

школи або піднапрямки існували в середині 

кожного з них. Чим була зумовлена популярність 

народництва до початку ХХ ст.? 

 

Реферати до теми: 

 

1. Державницька школа української історіографії: 

виникнення ідеї і основне обґрунтування. 

2. Виникнення позитивізму як історичного напрямку 

3. Порівняльна характеристика утопічного і наукового 

соціалізму 

Література: 

1. Историография истории нового времени стран 

Европы и Америки / Под ред. И.П. Дементьева. – 

М., 1990. 

2. Историография Нового времени стран Европы и 

Америки. – М., 1967. 

3. Колесник І.І. Українська історіографія 18 – початок 

20 ст. – К., 2000. 

4. Коцур А.П., Коцур В.П. Історіографія історії 

України. Курс лекцій. – К., 1996. 

5. Яковенко Н.М. Вступ до історії. – К., 2008. 

6. Маркарян Э.С. О концепции локальных цивили-

заций. – Ереван, 1962. 

7. Реизов Б.Г. Французская романтическая историо-

графия (1815 – 1830 гг.). – Л., 1985. 

8. Тойнбі Арнольд. Дослідження історії. – К., 1995. 
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9. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен 

по 18 век. Курс лекций. – Л., 1982. 

10. Заборов М.А. Введение в историографию средних 

веков. – М., 1966. 

11. Дейвіс Норман. Європа. Історія. – К., 2000. – 1464 с. 

12.  Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К., 

1996.  

13. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до 

сучасності. – Львів, 1999. 

14. История Европы в 8 т. – М., 1992. – Т.2., М., 1993. – 

Т.3. 

15. Историография истории нового и новейшего 

времени стран Европы и Америки. Учебное пособие 

для студентов / Под ред. И.П. Дементьева и А.И. 

Патрушева. – М., 2000. 

 

Тема 4: Історична наука на рубежі 19–20 ст. (2 год.) 

План: 

1. Протистояння позитивізму і матеріалізму в 

поглядах на історію. Марксистська історіографія 

про класову боротьбу як рушійну силу суспільного 

розвитку. Про гегемонію пролетаріату. 

2. Поширення прагматизму і формування і 

формування прагматичної історії. Критичний 

напрям в історичній науці. 

3. Становлення української національної історіографії 

на рубежі 19 – 20 ст. Основні центри історичної 

науки в Україні, розвиток архівістики. 

 

Контрольні завдання до семінарського заняття: 

1. Проаналізуйте хронологію становлення центрів 

університетської освіти та історії в Україні в 

ХІХ ст. 
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2. Поширення ідей марксизму в середовищі провідних 

українських мислителів та їх критика 

(С.Подолинський та І.Франко). 

 

Методичні рекомендації: 
1. У першому питанні необхідно розібратися, яке 

«явище» чи подію марксизм «обрав» як основу 

розвитку суспільства? Чому саме наймані робітники 

(пролетаріат) мали здійснювати свою диктатуру 

(гегемонію) у політичній владі? Чому марксизм 

будучи породженням позитивізму як методу 

історичного дослідження, у багатьох питаннях 

протистояв йому, (зокрема, у ставленні до 

революції)?  

2. У другому питанні потрібно вияснити хто був 

засновником і основоположником історичної науки, 

зокрема в США назвати його головні ідеї та праці 

3. У третьому питанні необхідно вказати в яких 

наукових центрах, тобто товариствах, інститутах, 

університетах, об’єднаннях проходило становлення 

відчизняної історії. Як називались основні історичні 

ЗМІ? Де здійснювались найбільші публікації і 

містились найбільші архіви і книгозбірні? 

 

 

 

Реферати до теми: 

1. Виникнення і еволюція історичного матеріалізму 

(істмат або марксистко-ленінська ідеологія) 

2. Прагматизм як течія історіографії 

 

Література: 

1. Дейвіс Норман. Європа. Історія. – К., 2000. – 1464 с. 
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2. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К., 

1996.  

3. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до 

сучасності. – Львів, 1999. 

4. История Европы: в 8 т. – М., 1992. – Т.2., М., 1993. – 

Т.3. 

5. Историография истории нового и новейшего 

времени стран Европы и Америки. Учебное пособие 

для студентов / Под ред. И.П. Дементьева и А.И. 

Патрушева. – М., 2000. 

6. Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс 

лекцій. – К., 2004. 

7. Крип’якевич І.П. Середньовіччя і нові часи // 

Крип’якевич І.П. Всесвітня історія в 3 кн. – К., 1995. 

– Кн.2. 

8. Колесник І.І. Українська історіографія 18 – початок 

20 ст. – К., 2000. 

9. Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх 

часів до середини ХІХ ст.). – К., 1956. 

10. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 

1992. 

11. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен 

по 18 век. Курс лекций. – Л., 1982. 

12. Яковенко Н.М. Вступ до історії. – К., 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5: Провідні тенденції і суперечності розвитку 

історичної науки у 20 ст. (4 год.). 
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Заняття 1. 

План. 

 

1. Зародження інструменталізму, як напрямку прагма-

тизму. Нові течії в філософії та їх вплив на 

розвиток історичної науки. 

2. Розкол світу і ідеологічне протистояння істориків. 

Більшовизація науки в СРСР і репресії проти 

істориків. 

3. Українські історики в діаспорі. 

 

Контрольні завдання до семінарського заняття: 

1. Уясніть в чому конкретно виявилась більшовизації 

історикної науко в СРСР та які її наслідки. В чому 

проявлялись репресії щодо істориків. 

2. Назвіть основні центри української історії в діаспорі 

та коротко охарактеризуйте найвідоміших 

представників та їх праці. 

 

Методичні рекомендації: 
1. У І питанні слід з’ясувати, в чому конкретно 

виявилась криза способів історіописання в цілому і 

позитивізму зокрема на початку ХХ ст.? В чому 

полягала суть нових напрямків у сприйнятті та 

усвідомленні історії (прагматизму, 

інструменталізму, тощо)? Назвіть їх найвидатніших 

представників та їх праці. 

2. У ІІ питанні потрібно усвідомити, якими методами 

комуністична влада зуміла приборкати і упокорити 

професорів університетів. До методів більшовізації 

слід віднести створення ВАКУ (Вищої атестаційної 

комісії), Інститутів червоної професури та 

інститутів народної освіти, тощо. З’ясуйте яких 

форм набували репресії проти істориків? 
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3. У ІІІ питанні необхідно уяснити, які історичні 

школи та напрямки створили українські історики в 

діаспорі від 1920–х рр. і по сьогодні?  

 

Реферати до теми: 

1. Омелян Пріцак і його погляд на історію України 

2. Історіографія українського націоналізму 

 

Література: 

1. Вайнштейн О.Л. История советской медиевистики 

1917 – 1966 рр. – Л., 1968. 

2. Грушевський М.С. Звичайна схема руської історії і 

справа раціонального укладу історії східного 

слов’янства. – Пг., 1904. 

3. Зашкільняк Л.О. Українська сучасна історіографія. 

– Львів, 2007. 

4. Коваленко Л.А. Історіографія історії Української 

РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої 

соціалістичної революції. – К., 1983. 

5. Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії 

України. – Мюнхен, 1959. 

6. Полонська-Василенко Н. Огляд української історіо-

графії. – Мюнхен, 1959. 

7. Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995. 

8. Барг М.А. Проблемы социальной истории в 

освещении современной западной историографии. – 

М., 1973. 

9. Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс 

лекцій. – К., 2004. 

10. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К., 

1996.  

11. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до 

сучасності. – Львів, 1999. 
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Заняття 2. 

План. 

 

1. Роль національного чинника в історіографії 60 – 

80-х рр. Проблеми прав людини. 

2. Проблеми сучасності в історичних 

дослідженнях. Криза історичної науки в країнах 

соціалістичного табору і сучасні тенденції 

світової історіографії. 

3. Історіографія на початку ХХІ ст.  

 

Контрольні завдання до семінарського заняття: 

1. Назвіть, обставини, що привели на ваш погляд до 

кризових тенденцій сучасної історіографії (« Кінець 

історії» Френсіса Фукуями, тощо). 

2. Вкажіть, найвидатніших представників української 

історіографії ХХІ ст. та варіативні методи якими 

вони послуговуються. 

 

Методичні рекомендації: 
1. У першому питанні слід зрозуміти, які наукові 

напрямки стали найбільш популярними в 

середовищі істориків різних країн, зокрема у 

французькій історіографії (школа анналів та її 

послідовників). З’ясуйте яку еволюцію перетерпіла 

історіографія США у питаннях про громадянську 

війну середини ХІХ ст.? 

2. У другому питанні потрібно з’ясувати, в чому 

полягала криза марксиської методології і як 

наслідок цілої історичної науки в країнах 

соцтабору? Чому на ваш погляд полягають 

тенденції сучасної історіографії? 
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3. У третьому питанні необхідно усвідомити, які течії 

є вузловими для української історичної думки на 

межі століть? Хто їх представляє? Вкажіть 

європейських вчених (зокрема польських), які 

займаються проблемами теорії історичної справи. 

 

Реферати до теми: 

1. Українські історики ІІ світової війни. 

2. Погляди Френсіса Фукуями на розвиток світової 

історії після завершення холодної війни. 

 

Література: 

1. Зашкільняк Л.О. Сучасна світова історіографія. – 

Львів, 2007. 

2. Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс 

лекцій. – К., 2004. 

3. Яковенко Н.М. Вступ до історії. – К., 2008. 

4. Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990. 

5.  Павленко Ю. Історія світової цивілізації. – К., 1996. 

– 358 с. 

6. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 

1992. 

7. Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995. 

8. Барг М.А. Проблемы социальной истории в 

освещении современной западной историографии. – 

М., 1973. 

9. Зашкільняк Л.О. Українська сучасна історіографія. 

– Львів, 2007. 

10. Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс 

лекцій. – К., 2004. 

11. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа 

“Анналов”. – М., 1993. 
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12. Афанасьев Ю.Н. Историзм противэклектики. 

Французская историческая школа «Анналов» в 

современной буржуазной историографии. – М., 

1980. 

13. Барг М.А. Эпох и идеи. Становление историзма. – 

М., 1987. 

14. Историография истории нового времени стран 

Европы и Америки / Под ред. И.П. Дементьева. – 

М., 1990. 

15. Историография Нового времени стран Европы и 

Америки. – М., 1967. 

16. Колесник І.І. Українська історіографія 18 – початок 

20 ст. – К., 2000. 

17. Коцур А.П., Коцур В.П. Історіографія історії 

України. Курс лекцій. – К., 1996. 

18. Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх 

часів до середини ХІХ ст.). – К., 1956. 

19. Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії 

України. – Мюнхен, 1959. 

20. Грушевський М.С. Звичайна схема руської історії і 

справа раціонального укладу історії східного 

слов’янства. – Пг., 1904. 

 

Інформаційні ресурси 
Режим доступу: 

1. www. history.org.ua/?litera&kat=13 

2. www.historia.com.ua/knigi/istoriografia=ngu.com 

3. www.twirpx.com/file/626472/ 

4. www.nbuv.gov.ua/soc/kosmyna/ 

5. www.lib.ua-ru.net/diss/cont/21543.html 

http://www.historia.com.ua/knigi/istoriografia=ngu.com
http://www.twirpx.com/file/626472/
http://www.nbuv.gov.ua/soc/kosmyna/
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Список реферативних робіт рекомендованих для 

написання студентами 3 курсу навчання 

(самостійна робота) 

 

1. Історична міфологія та її роль у формуванні 

історичних уявлень різних народів. 

2. Історичний світ Біблії (на прикладі Старого завіту). 

3. Літописання Київської Русі. 

4. Історичні уявлення до-аврамістичних релігійних 

систем (зороастризм, маніхейство, маздахізм тощо). 

5. Книгодрукування як фактор поширення історичних 

праць. 

6. Українські першодруки і першодрукарі. 

7. Вплив Французької революції 1789 – 1793 рр. на 

світоглядні доктрини історіографії. 

8. Києво-Могилянська Академія – як центр розвитку 

історичних знань. 

9. Народницький напрям в українській історіографії. 

10. Поширення позитивістських поглядів в українській 

історіографії 

11. «Закон історії» Карла Маркса. 

12. Арнольд Джозеф Тойнбі та його цивілізаційна 

теорія. 

13. Бібліотека Конгресу США як одна з найбільших 

книгозбірень світу. 

14. Місце української історіографії у світових 

історіографічних школах і процесах. 

15. Проблеми та перспективи розвитку вітчизняної 

історіографії. 
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Контрольна робота з навчальної дисципліни: 

«Історіографія: теорії та методики» 

Білети 

 

Білет 1 

1. Зародження літописання. Поява архівів. 

2. Романтизм – провідна течія європейської 

історіографії 18 ст. 

3. Поясніть термін «Номіналізм». 

 

Білет 2. 

1. Лібералізм та його вплив на розвиток 

історичної науки. 

2. Провідні ідейні течії 17 – 18 ст. і нові підходи 

до розуміння історії. 

3. Поясніть термін «Раціоналізм». 

 

Білет 3. 

1. Виникнення міфологічної історичної думки. 

Історичні уявлення в країнах стародавньої Індії, 

Китаї, Єгипті 

2. Історичні уроки і корисність історії. 

3. Поясніть термін «Позитивізм» 

 

Білет 4. 

1. Становлення української національної 

історіографії на рубежі 19 – 20 ст. Основні 

центри історичної науки в Україні, розвиток 

архівістики. 

2. Українські історики в діаспорі. 

3. Поясніть термін «Агностицизм» 

 

Білет 5. 
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1. Більшовизація науки в СРСР і репресії проти 

істориків. 

2. Особливості Просвітництва в українській та 

російській історіографії 

3. Поясніть термін «Романтизм» 

 

Білет 6.  

1. Критичний напрям в історичній науці. 

2. Утопічний соціалізм як різновидність 

лібералізму та його концепції історичного 

процесу. 

3. Поясніть термін «Просвітництво» 

 

Білет 7. 

1. Проблеми нації, національної ідеї, національної 

держави в зарубіжній та українській 

історіографії 

2. Марксистська історіографія про класову 

боротьбу як рушійну силу суспільного 

розвитку. 

3. Поясніть термін «Утопічний соціалізм» 

 

Білет 8. 

1. Становлення української національної 

історіографії на рубежі 19 – 20 ст. 

2. Історичні знання античного світу. 

Давньогрецька історична традиція.  

3. Поясніть термін «Науковий соціалізм» 

 

Білет 9. 

1. Зародження літописання. Поява архівів 

2. Зародження політичної історії. 

3. Поясніть термін «Матеріалізм» 
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Білет 10. 

1. Романтизм – провідна течія європейської 

історіографії 18 ст. 

2. Універсалізація формаційного підходу до 

історичного процесу. 

3. Поясніть термін «Цивілізаційний підхід» 

 

 

Білет 11. 

1. Економічний, народницький та державницький 

напрями історичної науки, їх основні наукові 

школи. 

2. Розвиток історичних знань у Середні віки. 

Теологічна історія. Візантійська історична думка 

3. Поясніть термін «Провіденціоналізм» 

 

Білет 12. 

1. Особливості українського літописання 14 – 16 

ст. Не-літописні історичні твори. Мемуари, 

історичні школи 

2. Зародження інструменталізму, як напрямку 

прагматизму. 

3. Поясніть термін «Макіавелізм» 
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Термінологія, обов’язкова для засвоєння студентами 3 

курсу навчання 

 

Агностицизм  

Аннали 

Біблеїстика 

Булла 

Гегемонія пролетаріату 

Гуманізм  

Деїзм 

Догмат 

«Закони історії» 

Ідеалізм 

Історичні школи 

Класова боротьба 

Книжник 

Лібералізм 

Літопис 

Макіавелізм 

Матеріалізм 

Мемуари  

Масонство 

Номіналізм 

Позитивізм 

Політеїзм 

Прагматизм (історичний) 

Провіденціоналізм 

Просвітництво 

Раціоналізм 

Реформаторство 

Соціалізм (утопічний, науковий) 

Універсалізм 

Хартія 

Хроніка 


