Вимоги
щодо запровадження дистанційного навчання з дисципліни «Світова історіографія» для
студентів 4-го року навчання спеціальності 032 «Історія та археологія» на період карантину у
2019-2020 н.р.
Дисципліна «Світова історіографія» передбачає формування у студентів-істориків
системних знань про виникнення та розвиток і видозміни історичної думки та науки у світі, їх
суспільне значення на різних етапах цивілізаційного поступу від давнини до початку ХХ
століття. Головна увага приділена трансформаціям європейського історіописання, яке
внаслідок цивілізаційного поступу посіло провідні позиції в осмисленні виникнення і
поширення історичних знань.
Навчання здійснюється за Робочою програмою дисципліни «Світова історіографія», яка
розміщена на веб-сторінці кафедри історії Центральної та Східної Європи
(https://clio.lnu.edu.ua/course/zarubizhna-istoriohrafiya-2 ).
У зв’язку з переходом на дистанційне навчання з 12.03.2020 р. запроваджується
самостійне опрацювання включених у Робочу програму тем (див. Робочу програму), а також
посилюється контроль за якістю набутих знань і навичок.
Внесені зміни і запроваджуються такі форми контролю знань студентів. Кожний студент
повинен підготувати і подати лектору у вказані терміни:
1.Короткий конспект однієї з 13-ти тем семінарських занять (див. Робочу програму), який
повинен містити конспективний виклад розкриття питань теми обсягом до 5-ти стандартних
нормалізованих сторінок тексту у програмі «Ворд» (з позначенням прізвища студента, його
групи, теми с заняття, тексту конспекту і бібліографії).
Конспект у формі файла необхідно подати до 10 квітня 2020 р., надіславши файл на
електронну пошту викладача (leoza10@gmail.com ). Максимальний бал за конспект – 25 балів.
2.Реферат-есей про життя і творчість відомого історика (за довільним вибором студента
країни чи націреності і часу, але тих, які діяли до першої чверті ХХ ст.). Реферат має бути
обсягом до 3 сторінок нормалізованого тексту з титульною сторінкою і списком використаних
джерел (не багато!). У тексті є обов’язковим розкриття таких складових: 1) коротка біографія
історика, 2) короткий перелік його головних праць, 3) коротка характеристика його головних
ідей і досягнень, 4) ставлення студента до творчості цього історика.
Реферат у формі файла необхідно подати до 23 квітня 2020 р., надіславши файл на
електронну пошту викладача (leoza10@gmail.com ). Максимальний бал за конспект – 25 балів.
3.Опрацювати вказану основну літературу і винесені на іспит питання (див. Робочу
програму) і підготуватися до іспиту, який відбудеться у письмовій формі згідно графіку
деканату. Максиальний бал на іспиті – 50 балів.
Усі питання по здійсненню навчального процесу скеровувати на електронну пошту
leoza10@gmail.com професору Зашкільняку Леоніду Опанасовичу.
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