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Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3
03 – гуманітарні науки
(шифр, назва)
Нормативна
Модулів – 2
032 – історія та археологія
(шифр, назва)
Рік підготовки: третій
Змістових модулів – 3
032 – історія та археологія, 
3-й

Курсова робота – немає

Семестр
Загальна кількість годин -  90

5-й



Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента - 4
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Доктор філософії
22 год.



Практичні, семінарські


10
–


Лабораторні


–
–


Самостійна робота


48год.
-


ІНДЗ: реферат 10 год.


Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1/1,8
для заочної форми навчання -


2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Наука та її здобутки завжди відігравали важливу соціальну роль у розвитку суспільних відносин, формуванні індивідуальної та колективної свідомості людей, поясненні навколишнього світу. Представники історичної науки – фахові історики – конструювали і конструюють науково-історичні знання за кращими взірцями світової історіографії. Інструменти сучасної історичної науки пройшли значний шлях вдосконалення, а в останні десятиліття вийшли на новий рівень історичної продукції, яка покликана поглибити і розширити знання про минуле. Впродовж тривалого часу українська історична була позбавлена нормальних умов розвитку і осягнення минулого – як вітчизняного, так і світового. І якщо після здобуття незалежності виникли більш сприятливі умови для творчого пошуку українських істориків, то загальне відставання національного історичного цеху від провідних трендів світової історіографії залишається ще помітним. Навчальна дисципліна повинна наблизити слухачам – майбутнім фаховим історикам – інструментарій і теоретичні здобутки світової історіографії та їх переломлення в українській історичній науці. 

Метою навчальної дисципліни є ознайомити докторантів з сучасним розвитком історичної науки і думки в зарубіжних країнах Європи, Америки, а також зі станом історичної науки в сучасній Україні, сформувати у них уявлення про процеси нагромадження та інтерпретації історичних знань і ту роль, яку вони відіграють у суспільному житті сучасного світу. Без знання основних віх розвитку сучасної світової історіографії, її здобутків та проблем не можна повною мірою опанувати фах історика. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами основної історіографічної термінології, методичних прийомів аналізу історичних праць, опанування інформацією про основні теоретичні та конкретно-історіографічні здобутки провідних національних історіографій, суспільно-політичні та інтелектуальні умови розвитку і примноження історичних знань в провідних країнах світу, основні історичні напрями та школи, дослідників, які внесли помітний вклад у розвиток історичної думки та історіографії за останні півстоліття. 

За результатами навчання докторанти зможуть:

Опанувати нову теоретичну і конкретно-історичну інформацію щодо стану історичних досліджень в передових країнах світу, а також в Україні;
	Самостійно працювати з фаховою історичною літературою, піддавати аналізові науково-історичні знання;
Вміти дати коротку і розширену характеристику науково-історичних праць, виступити з критичними зауваженнями і побажаннями щодо їх змісту;
Атрибутувати науково-історичні праці за їх методологічним спрямуванням та приналежністю до наукових шкіл і напрямів; 
Мати навики підготовки і репрезентації історіографічних текстів;
Розкривати суспільно-політичні та ідейні спонуки авторів науково-історичних праць, змальовувати вплив соціальних чинників на історіописання; 
	Визначати соціальні функції та ідейне спрямування фахових історичних творів.



3. Програма навчальної дисципліни (структура дисципліни)

Змістовий модуль І. Теоретичні аспекти історіографічної ситуації.

Тема 1. Об’єкт і предмет історіографії (2 год.) 
1. Термінологія. 
2.Об’єкт і предмет. 
3.Методологічні аспекти.

Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.)

Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. – Львів, 2007.
Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки / Под ред. И.П. Дементьева и А.И. Патрушева. – Москва, 2000.
Колесник І.І. Українська історіографія XVIII – поч. ХХ ст. – Київ, 2000.
Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – Київ, 2004. 
Калакура Я. Методологія історіографічного дослідження. Науково-методичний посібник. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. 320 с.
Зевелев А.И. Историографическое исследование: мето-дологические аспекты. – Москва, 1987.

Тема 2. Епістемологічна криза і пошуки нових моделей історіописання в другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2 год.) 
1. Особливості інтелектуальної ситуації. 
2.Етапи і напрями розвитку історичних студій. 
3.“Нова історична наука”. 
4.Постмодерністський виклик та історична думка. 
5.Проблема історичного синтезу. Національна історія.
6.Міжнародне співробітництво істориків. 

Завдання для самостійної роботи студентів (12 год.)

Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. – Львів, 2007.
Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999.
Заярнюк А. Про те, як соціальна історія ставала культурною // Україна модерна. – Київ; Львів, 2005. – Число 9. 
Історія та історіографія в Європі. Збірник наукових праць / Редактори С. Стельмах, Г. Хаусман. – Київ, 2003 – 2004. – Вип. 1, 2-3.
Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії. Зі статтею Ганса-Ґеорга Ґадамера. – Київ, 2006.
Нові перспективи історіописання. За редакцією Пітера Берка. – Київ, 2004. 

Змістовий модуль ІІ. Сучасна історіографічна ситуація в світовому історіописанні.

Тема 3. Провідні напрями і школи в сучасній світовій історіографії (2 год.) 
1.Кліомертика та її перспективи.
2.Соціальна історія та її метаморфози.
3.Культурно-антропологічна історія. 
4.Історія повсякдення. 
5.Історія речей.
6.Мікроісторія та локальна історія. 
7.Регіональна історія.
8.Ґендерні студії та історія сексуальності. 
9.Глобальна історія. 

Завдання для самостійної роботи студентів (14 год.)

Вжосек В. Історія – культура – метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення. Київ, 2012. 
Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ, 2012. 
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. Львів, 2007.
Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999.
Репина Л.П. “Новая историческая наука” и социальная история. – Москва, 1998. 
Рохас К.А.А. Историография в 20 веке. История и историки между 1848 и 2025 годами. Москва, 2008. 
Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама сучасної науки / З французької переклав Віктор Шовкун. Київ, 1998.
Співак Ґаятрі Чакраворті. В інших світах. Есеї з питань культурної політики. Київ, 2006.
Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг школы «Анналов». Москва, 1993.
Domańska E. Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań, 2006.

Тема 4. Особливості історіографічної ситуації в європейських країнах і США (2 год.).
1. Традиції і новаторство французької історіографії. 
2. Історична наука у Великій Британії: від соціальної до культурно-антропологічної історії. 
3. Історична наука у ФРН: від соціальної історії до соціальної антропології. 
4.Історична наука США: відкритість на новаторство.
5.Російська історіографія: тиск минулого. 

Завдання для самостійної роботи студентів (14 год.)

Ададуров В. Нові “території” історії: проблеми синтезу соціальних наук у творчості третього покоління школи “Анналів” (на прикладі концептуальних поглядів Еммануеля Лє Руа Лядюрі) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2000. Вип. 35-36. 
Бессмертный Ю.Л. Как же писать историю? Методологические веяния во французской историографии 1994-1997 гг. // Новая и новейшая история. 1998. № 4. 
Гломозда К. Сенс і стан історичних досліджень як актуальна проблема наукової та освітянської спільноти США // Сучасна українська історіографія: проблеми методології та термінології. Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару (Київ, 17 червня 2004 р.). Київ, 2005.
Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. Москва, 1993. 
Дюпон-Мельниченко Ж.-Б., Ададуров В. Французька історіографія ХХ століття. Львів, 2001. 
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. Львів, 2007.
Национальные исторические организации в странах Западной Европы и США / Отв. ред. В.В. Согрин. Москва, 1988. 
Оболенская С.В. “История повседневности” в современной историографии ФРГ // Одиссей: Человек в истории. Личность и общество / отв. ред. А. Я. Гуревич. – М., 1990. – С. 182-198.
Петровський В.В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 р..). Харків, 2003. 
Рохас К.А.А. Историография в 20 веке. История и историки между 1848 и 2025 годами. Москва, 2008.
Сахаров А.Н. О новых подходах к истории России // Вопросы истории. Москва, 2002. № 8.
Согрин В.В.,Зверева Г.И., Репина Л.П. Современная историография Великобритании. Москва, 1991.
Стельмах С. Теорія історії Райнгарта Козеллека: традиції та інновації освоєння світу історії // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. Київ, 2006. Вип. 2. 
Чубарьян А.О. Историческая наука в России к началу ХХІ века // Новая и новейшая история.  Москва, 2003. № 3.
Bracher K.D. Turning Point in Modern Times. Essays on German and European History. – Cambridge, Mass. and London, 1995. 
Kocka J. O historii społecznej Niemiec. Poznań, 1997. 

Змістовий модуль ІІІ. Українська історіографія на сучасному етапі: здобутки і проблеми (6 год.)

Тема 5. Початки трансформації історіописання в Україні (2 год.).
1.Здобуття незалежності і спроби «націоналізації» історії.
2.Усунення «білих і чорних плям» національної історії. 
3.Зміни в історичній освіті України.
4.Шкільна та академічна історія на шляху оновлення.

Самостійна робота студентів (10 год.)

Зашкільняк Л. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: час змін і замін / Леонід Зашкільняк // Історія та історіографія в Європі. Київ, 2016. Випуск 5.
Історик і Влада. Колективна монограія / Відп.ред. В.°Смолій. Київ, 2016.
Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. Київ, 2004.
Портнов А. Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття. Київ, 2011.
Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII-XX століть. Київ, 2002.
Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003.

Тема 6. Сучасний стан і перспективи національної історіографії (2 год.).
1. Історична політика Української держави: здобутки і невдачі.
2. Проблеми підготовки фахових кадрів.
3. Центри історичної науки в Україні. 
4. Проблема національного гранд-наративу.

Самостійна робота студентів (8 год.)

Зашкільняк Л. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: час змін і замін / Леонід Зашкільняк // Історія та історіографія в Європі. Київ, 2016. Випуск 5.
Історик і Влада. Колективна монограія / Відп.ред. В.°Смолій. Київ, 2016.
Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. Київ, 2004.
Портнов А. Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття. Київ, 2011.
Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII-XX століть. Київ, 2002.
Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003.

Тема 7. Нові тенденції в історіописанні (2 год.).
1.Методологічні проблеми сучасної української історіографії.
2.Нові напрями та школи.
3.Українські історики на міжнародній арені. 

Самостійна робота студентів (4 год.)

Верменич Я. Локальна історія як науковий напрям: традиції й новації. Київ, 2012. 
Верменич Я.В. Історична регіоналістика. Навчальний посібник / відп.ред. В.А. Смолій. Київ, 2014.
Горобець В. “Нова соціальна історія”: можливі українські перспективи у світлі європейських досягнень і проблем // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – Випуск 1-2.
Зашкільняк Л. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: час змін і замін / Леонід Зашкільняк // Історія та історіографія в Європі. Київ, 2016. Випуск 5.
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. Львів, 2007.
Історик і Влада. Колективна монограія / Відп.ред. В.°Смолій. Київ, 2016.
Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. Київ, 2004.
Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. Київ, 2013.
Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII-XX століть. Київ, 2002.
Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з курсу «Актуальні проблеми історичної науки»

Тема 1. Місце історичної науки серед інших гуманітарних наук: сучасне бачення (2 год.)
1.Сучасне розуміння науки і наукового знання. 
2.Об’єкт і предмет історіографії. 
3.Історіографія як галузь саморефлексії істориків. 

Самостійна робота студентів (4 год.)

Література: 
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. – Львів, 2007.
Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки / Под ред. И.П. Дементьева и А.И. Патрушева. – Москва, 2000.
Історик і Влада. Колективна монограія / Відп.ред. В.°Смолій – Київ, 2016.
Колесник І.І. Українська історіографія: концептуальна історія. – Київ, 2013. 
Калакура Я. Методологія історіографічного дослідження. Науково-методичний посібник. – Київ, 2018. 
Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – Київ, 2004. 
Национальная гуманитарная наука в мировом контексте. Опыт России и Польши / Отв. ред. Е.°Аксер, И.°Савельева. – Москва, 2010.

Тема 2. “Нова наукова історія”: зародження та еволюція (2 год.)
1.Спори про науковість історії. 
2.Розробка методологічних засад “нової наукової історії”
3.“Нова економічна історія” та її здобутки.
4.Перспективи кліометрики. 

Самостійна робота студентів (2 год.) 

Література:
Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV – XVIII ст. Т. І: Структури повсякденності: можливе і неможливе. – Київ, 1995; Т. 2: Ігри обміну. – Київ, 1997; Т. 3: Час світу. – Київ, 1998. 
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. – Львів, 2007.
Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999.
Історія та історіографія в Європі. Збірник наукових праць / Редактори С. Стельмах, Г. Хаусман. – Київ, 2003 – 2004. – Вип. 1, 2-3.
Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії. Зі статтею Ганса-Ґеорга Ґадамера. – Київ, 2006.
Нові перспективи історіописання. За редакцією Пітера Берка. – Київ, 2004. 
Яковенко Н. Вступ до історії. – Київ, 2007.
Iggers G.G. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. – Honover and London, 1997.

Тема 3. Культурно-антропологічний напрям в сучасній світовій історіографії (2 год).
1.Витоки і засади “історичної антропології”. 
2.Історія як феномен культури. 
3.Історія повсякденності, мікроісторія, “локальна історія”, “історія знизу”. 
4.Інтелектуальна історія. 
5.Ґендерні студії. 

Самостійна робота студентів (4 год.)

Література: 
Ададуров В. Нові “території” історії: проблеми синтезу соціальних наук у творчості третього покоління школи “Анналів” (на прикладі концептуальних поглядів Еммануеля Лє Руа Лядюрі) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35-36. 
Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. – Москва, 1993. 
Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года // Одиссей. Человек в истории. 1991. – Москва, 1991. 
Дюпон-Мельниченко Ж.-Б., Ададуров В. Французька історіографія ХХ століття. – Львів, 2001. 
Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Время, труд и культура Запада. – Екатеринбург, 2000. 
Нора П. Теперішнє, нація, памʼять. – Київ, 2014. 
Репина Л.П. “Новая историческая наука” и социальная история. – Москва, 1998. 
Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика — Москва, 2011. 

Тема 4. Проблема історичного синтезу на сучасному етапі (2 год.)
1.Типи історичних синтезів. 
2.Історія та філософія історії. 
3.Позитивістський синтез. 
4.Марксистський синтез. 
5.Національний синтез. 
5.Сучасні версії синтезів. 

Самостійна робота студентів (4 год.)
Література:
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. Львів, 2007.
Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика Москва, 2011.
Рохас К.А.А. Историография в 20 веке. История и историки между 1848 и 2025 годами. Москва, 2008. 
Historians on History. An Anthology edited and introduced by John Tosh. London, 2000. 
World History by the World’s Historians / P.Spickard, J.V.Spickard, K.M.Cragg. Boston etc., Mc Graw Hill, 1998. 

Тема 5. Історіографія в незалежній Україні (2 год.)
1.Методологічні метаморфози.
2.Зміна тематики, ліквідація “білих плям”.
3.“Борги” істориків перед суспільством. 
4.Новий образ української історії: здобутки і втрати української історіографії.

Самостійна робота студентів (4 год.)
Література:
Верменич Я. Локальна історія як науковий напрям: традиції й новації. – Київ, 2012. 
Верменич Я.В. Історична регіоналістика. Навчальний посібник / відп.ред. В.А. Смолій. Київ, 2014.
Горобець В. “Нова соціальна історія”: можливі українські перспективи у світлі європейських досягнень і проблем // Історія та історіографія в Європі. Київ, 2003. Випуск 1-2. 
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. – Львів, 2007. 
Зашкільняк Л. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: час змін і замін / Леонід Зашкільняк // Історія та історіографія в Європі. Київ, 2016. Випуск 5. 
Історик і Влада. Колективна монограія /Відп.ред. В.°Смолій. Київ, 2016. 
Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. Київ, 2004. 
Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. Київ, 2013. 
Кондратюк К.К., Сухий О.М. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914–2009 рр.). Львів, 2010
Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII-XX століть. Київ, 2002.
Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

денна форма
Заочна форма

усього 
у тому числі
усього 
у тому числі


л
п
лаб
інд
с.р.

л
п
лаб
інд
с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні аспекти історіографічної ситуації
Тема 1. Об’єкт і предмет історіографії
4
2
-
-
-
2


-
-
-

Тема 2. Епістемологічна криза і пошуки нових моделей історіописання в другій половині ХХ – на початку ХХІ століть
14
4
2
-
-
8


-
-
-

Разом за змістовим модулем І
18
6
2


10






ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Сучасна історіографічна ситуація в світовому історіописанні
Тема 3. Провідні напрями і школи в сучасній світовій історіографії
36
4
6


26






Тема 4. Особливості історіографічної ситуації в європейських країнах і США
16
6



10






Разом за змістовим модулем ІІ
52
10
6


36






Змістовий модуль ІІІ. Українська історіографія на сучасному етапі: здобутки і проблеми
Тема 5. Початки трансформації історіописання в Україні
4
2



2






Тема 6. Формування національної історіографії
12
2
2
-
-
8


-
-
-

Тема 7. Нові тенденції в історіописанні
6
2
-
-
-
2


-
-
-

Разом за змістовим модулем ІІІ
20
6
2
-
-
12


-
-
-

Усього годин
90
22
10
-
-
58


-
-
-



6. Теми практичних занять

№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Місце історичної науки серед інших гуманітарних наук: сучасне бачення
2
2
“Нова наукова історія”: зародження та еволюція
2
3
Культурно-антропологічний напрям в сучасній світовій історіографії
2
4
Проблема історичного синтезу на сучасному етапі
2
5
Історіографія в незалежній Україні
2

РАЗОМ
10

8. Самостійна робота

№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Об’єкт і предмет історіографії
2
2
Епістемологічна криза і пошуки нових моделей історіописання в другій половині ХХ – на початку ХХІ століть
8
3
Провідні напрями і школи в сучасній світовій історіографії
26
4
Особливості історіографічної ситуації в європейських країнах і США
10
5
Початки трансформації історіописання в Україні
2
6
Формування національної історіографії
8
7
Нові тенденції в історіописанні
2

Разом 
58

9.Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання видаються докторантам лектором під час проведення першої лекції і передбачають підготовку докторантом історіографічного реферату-есею по темі докторської дисертації. Реферат оцінюється лектором після перевірки реферату і співбесіди з докторантом.

10. Методи навчання

Основним методом навчання є інтерактивна лекція, під час якої лектор викладає навчальний матеріал, звертаючись до студентів із запитаннями щодо відомого їм з попереднього навчання матеріалу, або ставить перед студентами проблемні питання і пропонує дати на них самостійні відповіді. Лекції передбачать обов’язкову відповідь на запитання студентів наприкінці заняття. 
Важлива роль закріплення і практичного використання набутих знань відведено практичним заняттям, які проводяться у формі обговорення (дискусії) винесених на заняття питань. Практикується підготовка рефератів-доповідей по обраних питаннях з їх наступним обговоренням і рецензуванням студентами. 
Ще одним методом навчання є консультації з програмних і методичних питань дисципліни, підготовки рефератів-есеїв, наукової літератури, запропонованої для самостійного опрацювання докторантів. Особливу роль відіграють консультації перед іспитом. 
Метод індивідуальної співбесіди з докторантами над проблемними питаннями дисципліни, а також розв’язання таких питань під час підготовки індивідуальних завдань. 
Практикується наочне представлення навчального матеріалу під час лекцій у вигляді схем, графіків і таблиць. 
Важливе значення має спільне обговорення зі студентом виконаного ним реферату-есею. 

11. Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни "Світова історіографія" використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового контролю.
Поточний контроль рівня знань докторантів передбачає перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами:
-	контроль за систематичністю й активністю роботи на лекційних заняттях і під час консультацій; 
- контроль за роботою докторантів під час проведення практичних занять;
-	контроль за виконанням індивідуальних завдань для самостійного опрацювання поза межами аудиторних занять. 
Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами відвідування лекцій і участі у семінарських заняттях, а також виконання ними індивідуальних завдань для самостійної роботи.
Підсумковий контроль успішності студентів проводиться у формі письмового іспиту та співбесіди.  

Критерії оцінювання якості знань слухачів:

	Відвідування лекцій і консультацій викладача – 20°% 
	Участь у практичних заняттях – 20°% 

Підготовка і захист реферату-есею – 10°% 
Письмовий іспит – 50°% 

Питання, які виносяться на письмовий іспит: 

	Назвіть особливості історіографічного пізнання.
	Об’єкт і предмет історіографічного дослідження.

Історична наука як пізнавальний засіб.
Епістемологічна криза середини ХХ століття та її наслідки.
Сучасний стан і головні центри світової історичної науки.
Історична наука сучасної України: головні проблеми і перспективи.
Провідні центри історичної науки в сучасній Україні. 
Проблема історичного синтезу в сучасній українській історіографії.
Провідні напрями розвитку сучасної світової історіографії: інтелектуальна історія.
	Провідні напрями розвитку сучасної світової історіографії: локальна історія.
	Провідні напрями розвитку сучасної світової історіографії: глобальна історія. 
	Провідні напрями розвитку сучасної світової історіографії: екоісторія. 
	Провідні напрями розвитку сучасної світової історіографії: студії нації та націоналізму.
	Провідні напрями розвитку сучасної світової історіографії: повсякденна історія. 

Культурно-антропологічний напрям в сучасній світовій історіографії.
«Нова наукова історія», її здобутки і перспективи.
Міжнародні організації світової історіографії. Міжнародний комітет історичних наук. 
	Історичні дослідження в сучасній Франції
	Історичні дослідження в сучасній Німеччині.

Історична наука у США на сучасному етапі.
Історична наука у Великій Британії.
Дослідження історії Центрально-Східної Європи як «мода» сучасної світової історіографії.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (екзамен)
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 
2
Змістовий модуль
3
50
100
Т1
Т2

Т3
Т4


Т5
Т6
Т7




5
5

10
10


5
5
10




Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах
Оцінка  ECTS

Визначення
За національною шкалою



Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік
90 – 100
А
Відмінно
Відмінно


1.	Зараховано
81-89
В
Дуже добре 
Добре

71-80
С
Добре


61-70
D
Задовільно 
Задовільно 

51-60
Е 
Достатньо



13. Методичне забезпечення

1. Робоча програма дисципліни.
2. Посібники і спеціальна література. 
3. Інтернет-ресурси. 

14. Рекомендована література
Основна

	Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики: Французская историческая школа “Анналов” в современной буржуазной историографии. – Москва, 1980. 

Бессмертный Ю.Л. “Анналы”: переломный этап? // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. – Москва, 1991. 
Бессмертный Ю.Л. Как же писать историю? Методологические веяния во французской историографии 1994-1997 гг. // Новая и новейшая история. – 1998. - № 4. 
Блок М. Апология истории или Ремесло историка. – Москва, 1973. 
Верменич Я.В. Історична регіоналістика. Навчальний посібник / відп.ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014.
Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення. – Київ, 2012. 
Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе. Пер. з англ. Н. Комарова. Київ, 2001.
Гобсбаум Е. Вік екстремізму. Коротка історія ХХ віку. 1914-1991. – Київ, 2001. 
Горобець В. “Нова соціальна історія”: можливі українські перспективи у світлі європейських досягнень і проблем // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – Випуск 1-2. 
Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. – Москва, 1993. 
	Дейвіс Н. Європа. Історія. – Київ, 2000. 
	Драбкин Я.С. Проблемы и легенды в историографии германской революции 1918-1919. – Москва, 1990. 
Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. – Київ, 2012. 
Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года // Одиссей. Человек в истории. 1991. – Москва, 1991. 
Дюпон-Мельниченко Ж.-Б., Ададуров В. Французька історіографія ХХ століття. – Львів, 2001. 
	Зашкільняк Л. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: час змін і замін // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2016. – Випуск 5.

Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів,1999. 
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. – Львів, 2007. 
Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки / Под ред. И.П.Дементьева и А.И.Патрушева. – Москва, 2000. 
Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. – Москва, 1996. 
Історик і Влада. Колективна монограія /Відп.ред. В.°Смолій. – Київ, 2016. 
Кінан Е. Російські історичні міти. – Київ, 2003. 
	Калакура Я. Методологія історіографічного дослідження. Науково-методичний посібник. – Київ, 2018. 
	Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – Київ, 2004.
	Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. – Київ, 2013.
Количественные методы в советской и американской историографии / Отв. ред. И.Д.Ковальченко, В.А.Тишков. – Москва, 1983. 
Кунина А.Е. США: методологические проблемы историографии, практика исследований. – Москва, 1988. 
Кондратюк К.К., Сухий О.М. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914–2009 рр.). – Львів, 2010. 
Лещенко Н.Ф. «Революция Майдзи» в работах японских историков-марксистов. – Москва, 1984. 
Национальные исторические организации в странах Западной Европы и США / отв. ред. В.В.Согрин. – Москва, 1988. 
Нові перспективи історіописання. За редакцією Пітера Берка. – Київ, 2004. 
Одиссей. Человек в истории. – Москва, 1990 – 2003. 
Организация исторической науки в странах западной Европы / Отв. ред. В.В.Согрин. – Москва, 1988. 
Портнов А. Упражнения с историей по-украински. – Москва, 2010. 
Портнов А. Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття. – Київ, 2011.
Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII-XX століть. – Київ, 2002. 
	Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика – Москва, 2011. 
	Репина Л.П. “Новая историческая наука” и социальная история. – Москва, 1998. 
	Рохас К.А.А. Историография в ХХ веке. История и историки между 1848 и 2025 годами. – Москва, 2008. 
	Россия и Япония в исследованиях советских и японсктх ученых. Сб. статей. – Москва, 1986. 
Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення. – Львів, 2010. 
Согрин В.В. Критическое направление немарксистской историографии США ХХ в. – Москва, 1987. 
Согрин В.В.,Зверева Г.И., Репина Л.П. Современная историография Великобритании. – Москва, 1991. 
Социальная история: проблемы синтеза / Отв. ред. В.В.Согрин. – Москва, 1994. 
Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг школы «Анналов». – Москва, 1993. 
Таран Л.В. Французька історіографія (70-ті роки ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.). – Київ, 1991. 
	Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. 
	Февр Л. Бои за историю. – Москва, 1991. 

Допоміжна

	Буржуазные революции XVII- ХIХ вв. в современной зарубежной историографии / Под ред. Ю.С.Кукушкина. – Москва, 1986.

Мерцалова Л.А. Германский фашизм в новейшей историографии ФРГ. – Воронеж, 1990. 
Михайленко В.И. Итальянский фашизм: основные вопросы историографии. – Свердловск, 1987. 
Мотрук С. Нові тенденції у розвитку чеської та словацької історіографії в 90-х роках ХХ ст. // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – Вип. 1-2. – С. 72-81. 
Мучник В.М. Формирование и эволюция идейно-теоретических воззрений А.Дж.Тойнби. – Томск, 1987.
Патрушев А.И. Неолиберальная историография ФРГ: Формирование, мнтодология, концепции. – Москва, 1981. 
Петровський В.В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 р..). – Харків, 2003. 
Политическая история на пороге ХХI века / Отв. ред. Л.П.Зверева. – Москва, 1995. 
Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Київ, 1994. Т.1-2.
Тишков В.А. История и историки в США. – Москва, 1985. 
Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе ХIХ века. Екатеринбург, 2002. 
	Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. – острог, 2009.
	Breіsach A. Historiography. Ancient. Medieval. Modern. – Chicago and London, 1983. 
	Evans R.J. In Defense of History. New York and London, 1999.
	Grabski A.F. Dzieje historiografii. Wprowadzenie Rafał Stobiecki. Poznań, 2003. 
Grabski A.F. Zarys historii historiografii polskiej. – Poznań, 2000. 
	Historians on History. An Anthology edited and introduced by John Tosh. London, 2000. 
	Historiografia krajów Europy Śródkowo-Wschodniej. Polska-Czechosłowacja-Węgry-Rumunia-była Jugosławia-Bułgaria / Red. J.Kłoczowski, P.Kras. – Lublin, 1997. 
	Iggers G.G. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Honover and London, 1997. 
	New Perspectives on Historical Writing / Edited by Peter Burke. – Pennsylvania, 1992. 
	What is History Today / Edited by Juliet Gardiner. – Atlantic Highlands, 1992. 
	White H. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Europe. – Baltimore and London, 1973. 

World History by the World’s Historians / P.Spickard, J.V.Spickard, K.M.Cragg. – Boston etc., Mc Graw Hill, 1998. 
	Wrzosek W. Historia – Kultura – Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii. – Wrocław, 1995. Шарифжанов И.И. Современная английская буржуазная историография: проблемы, теории и методы. – Москва, 1984. 

15. Інформаційні ресурси в Інтернет

	Львівський національний університет імені Івана Франка www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/sid/index.html" (www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/sid/index.html) 
	Африкана.ру (Росія) (HYPERLINK "http://www.africana.ru/" www.africana.ru/) 

Библиотека Гумер (Росія) (HYPERLINK "http://www.gumer.info/" www.gumer.info/) 
Всемирная история (Росія) (//history.xsp.ru/) 
«Гео. Непознанный мир». Елисеевское географическое общество (Росія) (HYPERLINK "http://www.geografia.ru/" www.geografia.ru/) 
	Інститут історії України НАН України (HYPERLINK "http://www.history.org.ua/" www.history.org.ua/) 
Институт всеобщей истории РАН (Росія) (HYPERLINK "http://www.igh.ru/" www.igh.ru/) 
	Інтернет-сторінка “Історія” (Росія) (//history.tuad.nsk.ru/) 
Люди (Росія) (HYPERLINK "http://www.peoples.ru/" www.peoples.ru/) 
Мир истории. Российский электронный журнал (Росія) (HYPERLINK "http://www.historia.ru/" www.historia.ru/) 
	Міжнародний комітет історичних наук (HYPERLINK "http://www.cish.org/" www.cish.org/) 
Научно-образовательный центр «Новая локальная история» (Росія) (HYPERLINK "http://www.newlocalhistory.com/" www.newlocalhistory.com/) 
Рефераты по истории (Росія) (HYPERLINK "http://www.bestreferat.ru/" www.bestreferat.ru/) 
Российское образование. Система федеральных образовательных порталов (Росія) (HYPERLINK "http://www.auditorium.ru/" www.auditorium.ru/) 
Русский биографический словарь. Сетевая версия (Росія) (HYPERLINK "http://www.rulex.ru/" www.rulex.ru/) 
Страны мира (Росія) (HYPERLINK "http://www.countries.ru/" www.countries.ru/) 
Хронос – всемирная история в Интернете (Росія) (HYPERLINK "http://www.hrono.ru/" www.hrono.ru/) 
Центр восточных культур (Росія) (HYPERLINK "http://www.orient.libfl.ru/" www.orient.libfl.ru/) 
Центр исследований по философской антропологии Европейского гуманитарного университета (Беларусь) (HYPERLINK "http://www.ehu-international.org/" www.ehu-international.org/) 
Электронная библиотека (Україна) (HYPERLINK "http://www.lib.com.ua/" www.lib.com.ua/) 
	ACLS History E-Books Project (США) (www.historyebooks.org/) 
Hartford Web Publishing (США) (www.hatforf.hwp.com/) 
	Instytut Pamięci Narodowej (Польща) (www.ipn.gov.pl/) 
Nauka w Polsce (Польща) (www.naukawpolsce.pap.pl/) 
Redakcja “Historycy.pl” (Польща) (www.historycy.pl/) 
Wydawnictwo naukowe PWN (Польща) (www.pwn.pl/)


