
ЗАВДАННЯ № 2 
 

НАПИСАННЯ ЕСЕ 
 

Для студентів групи Іст-22с 

з курсу «Історія середніх віків XII–XV ст.»  
на час карантину 

 
Студенти академічної групи Іст-22с під час вимушеної перерви у 

навчанні повинні підготувати есе на запропоновані теми. Максимальний 
результат – 5 (оцінка). 

Есе – це невеликий авторський текст, обсягом 2-3 сторінки (шрифт – 
Times new Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля – 2 см з усіх сторін). 
Студенти повинні викласти на папері особисті міркування стосовно тієї чи 
іншої проблематики. Бажано, аби есе було лаконічним, суб'єктивним, 
емоційним. Передбачається, що на початку написання висувається певна 
теза, яка обґрунтовується аргументами, фактами або логічними висновками.  

Есе у друкованому вигляді здати на Кафедру історії середніх віків та 
візантиністики до 10.04.2020. У випадку, якщо карантин продовжиться, 
надіслати в електронному вигляді викладачу (доц. Паршину І. Л.). 

Титульний аркуш – не обов’язковий, але рецензію необхідно 
ОБОВ’ЯЗКОВО ПІДПИСАТИ!!! 

 
Перелік запропонованих тем 

 
1. Діти і дитинство у середньовічному суспільстві: проблеми і суть 

виховання. 
2.  Кримінальний світ середньовічного міста: особливості і 

закономірності. 
3. Феномен Жанна д’Арк – між реальним та вигаданим 
4. Бургундський двір – останній блиск європейського рицарства? 
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