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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин – 120 

 

залікових модулів – 1 

 

змістових модулів – 4 

 

 ІНДЗ – курсова 

робота 
(вид завдання) 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

032 Історія та 

археологія 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізація (ї): 

Європейські студії 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

за вибором (студента) 

Рік підготовки: 

2-й - 

Семестр 

1-й - 

Лекції 

40 год. -  

Практичні, семінарські 

 -  - 

Лабораторні 

 -  - 

Самостійна робота 

 80 год.  - 

у т.ч. ІНДЗ: - 40 год. 

Форма підсумкового 

контролю: Залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу «Основи наукових досліджень»: формування у студентів професійних 

навичок, вмінь та компетентностей історика – власного «історичного рюкзака». 

Завдання: 

- формування цілісної системи бачення розвитку історичної науки; 

- конструювання у студентів уявлення про місце історичної науки у сучасному соціо-

культурному просторі; 

- ознайомлення з основними методами роботи історика; 

- навчання роботі з ключовими концептуальними інструментами, що їх 

використовують історики для аналізу минулого; 

- розвиток у студентів навичок критичного читання джерел та історіографії, написання 

наукових творів, бібліографічної роботи і усного спілкування; 

- формування академічної етики, наукової порядності та розуміння цінностей 

академічної доброчесності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) загальних (ЗК): спроможність виконання наукових досліджень з застосуванням 

сучасних теоретичних та методологічних основ, уміння документального оформлення 

результатів досліджень; базові уявлення про актуальні проблеми історичної науки та 

гуманітарних наук загалом; базові дослідницькі навички; 

б) фахових загальних (КФЗ): фахові знання про взаємний зв'язок між окремими 

підрозділами історичної науки, спеціальними галузями історичної науки та спеціальними 

історичними дисциплінами; здатність проводити наукову оцінку інформації, отриману  з 

історичних джерел та наукової літератури зі спеціальності; вміння використовувати теоретичні, 

методологічні, загально-історичні основи та застосувати їх на практиці для розв’язання 

пошукових задач; 

в) спеціальних фахових (КФС): здатність використовувати знання в галузі теорії та 

методології загально-історичних процесів та суспільного розвитку; володіти знанням основних 

понять, категоріального апарату спеціальних галузей історичної науки та спеціальних 

історичних дисциплін; мати знання про теорію та методологію історичної науки, 

закономірності розвитку світової і вітчизняної історії; фахові знання про основні тенденції 

розвитку країн Європи; усвідомлення основних етапів розвитку історичної науки в цілому та 

місця в ній конкретних проблем європейської історії. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: як історія розвивалася з плином часу як академічна дисципліна; як історія 

використовується в суспільстві; ключові концептуальні інструменти, котрими користуються 

історики для аналізу минулого; правила академічної доброчесності;  

вміти: орієнтуватися в основних школах історіописання та історіографічних тенденціях; 

використовувати ключові концептуальні інструменти у відповідному історичному контексті; 

проводити бібліографічний пошук та здійснювати бібліографічний опис документу; складати 

чітко сконструйовану та точно представлену анотовану бібліографію за конкретною темою 

дослідження; контекстуалізувати свій власний дослідницький проект в межах існуючих 

наукових досліджень; критично опрацьовувати джерела та історіографію; критично та 

усвідомлено використовувати оналайн-ресурси; дотримуватися правил академічної 

доброчесності; писати впевнено та коротко на певні теми; писати обґрунтовано та доказово під 

тиском часу, представляти ефективно-систематизовану значну за об'ємом письмову роботу з 

повним науковим апаратом у вказаний термін; брати участь у науковій дискусії спираючись на 

опрацьований матеріал, оцінювати інтелектуальні аргументи та будувати власні інтерпретації; 

вносити зміни до власного дослідження в результаті співпраці з викладачами та 

однокурсниками; передавати історичний матеріал неспеціалістам таким чином, щоб віддавати 
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належне доказовості та аналізу; адаптувати матеріал для ефективної комунікації з різними 

неакадемічними аудиторіями; вирішувати проблеми та задачі, що виникають в результаті 

цілого ряду різних способів використання минулого. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Історична майстерня 

 

Тема 1. Що таке історія? Об’єкт та предмет вивчення історії. Поняття «historical past» 

та «real past». Що таке історичне джерело? Рівні історичної свідомості. Історичне пізнання. 

Ієрархія історичних наук. Методи історичної науки. Поняття «історіографія», «історія 

історичної науки», «методологія історії», «філософія історії», «теорія історії». Традиційна 

історія vs «нова історична наука». Концепція «поворотів» Річарда Рорті. 

 

Тема 2. Що таке наука? Проблема науковості гуманітарного знання. Об’єктивність 

наукового знання. Концепція «зміни парадигм». «Постпозитивістське уявлення» на науку: Карл 

Поппер, Томас Кун, Імре Лакатос, Пауль Фейерабенд. «Режим істини» Мішеля Фуко. 

Ретроспективна помилка. 

 

Тема 3 . Методи роботи історика. Джерелознавство та методи роботи з історичними 

джерелами. Структура джерелознавчого дослідження. Класифікація історичних джерел. 

Історична реконструкція. Текстологія. Метод картографування. Діджиталізація історичної 

науки. Історія та візуалізація, методи іконографії. Проблема колективної пам’яті та дослідження 

культурної спадщини. Виникнення публічної історії. Історична політика та політика пам’яті. 

Комеморативні практики та монументальна пропаганда. Музеї в публічній історії. Історичний 

туризм. Збереження історичної спадщини та менеджмент історичних проектів. Історія в 

художньому кінематографі. Методика аналізу історичної інформації. 

 

Змістовий модуль 2. Історія та історики 
 

Тема 4.  Історія історичної науки. Поняття історіографія. Історіографічні традиції 

XVIII ст. Становлення національних історіографічних шкіл. Історична наука в ХІХ ст. 

Класичний історизм. Формування академічної історії та історичної професії. «Наукова» історія. 

Позитивізм. Марксизм. Цивілізаційний підхід. Криза історичної свідомості на межі ХІХ – ХХ 

ст. Формування школи «Аналів». М. Блок та Л. Февр. Друге, третє та четверте покоління 

«Аналів».  

 

Тема 5. Нові підходи до історіописання. Проблема кризи академічної історії. Нова 

історія: проблема дефініції. Історія ментальності. Історична антропологія. Історія повсякдення. 

Інтелектуальна історія. Американська психоісторія. Кліометрія. Історія і постмодернізм. Історія 

та сучасна гуманітаристика. Наративістська філософія історії. Історія знизу. Гендерна історія. 

Заморська історія. Мікроісторія. Усна історія. Історія читання. Візуальна історія. Історія тіла. 

Історія довкілля. Історія емоцій. Історія речей. Історія подій і відродження наративу. 

Парадигматична прогалина у сучасній гуманітаристиці. Глобальна історія. Неантропоцентрична 

та багатовидова історія. Постгуманітаристика. 

 

Змістовий модуль 3. Академічна доброчесність 

 

Тема 6. Академічний плагіат. Правила цитування та перефразування. Співвідношення 

понять «плагіат» та «порушення авторського права». Види авторського права. Ознаки 

академічного плагіату. Поняття «самоплагіату». Випадки самоплагіату. Технічна перевірка 

тексту на ознаки академічного плагіату. Антиплагіатні програми, їх використання та значення. 
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Текстові збіги та плагіат. Експертна перевірка тексту на ознаки плагіату. Базові принципи 

академічного письма. 

 

Тема 7. Політика університету із запобігання студентському плагіату. Студентський 

плагіат: причини, мотиви, чинники та наслідки. Заходи щодо протидії студентському плагіату. 

Політика університету з питань якості освіти та академічної доброчесності учасників освітнього 

процесу. Ресурси та компетентності необхідні для боротьби зі студентським плагіатом. Моделі 

роботи викладача зі студентським плагіатом. 

 

Змістовий модуль 4. Написання історії 

 

Тема 8. Що таке курсова / дипломна робота? Види курсових та дипломних робіт. 

Значення курсової та дипломної роботи. Вибір теми курсової / дипломної роботи. Етапи роботи 

над курсовим / дипломним проектом.  

 

Тема 9. Структура та оформлення курсової / дипломної роботи. Титульна сторінка. 

Зміст. Робоча гіпотеза. Вступ та його складові: актуальність теми, мета та завдання, об’єкт та 

предмет, хронологічні та територіальні межі, визначення дослідницької методики, аналіз 

джерельної бази та історіографії. Основна частина. Посилання. Бібліографічний запис. 

Висновки. Список джерел та літератури. Світові системи бібліографічного опису джерел. 

Додатки. 

 

Тема 10. Захист проекту. Завдання на дипломну роботу. Допуск курсової / дипломної 

роботи до захисту. Захист курсової роботи на кафедрі / Захист дипломної роботи в 

Екзаменаційній комісії. 

 

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/с лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Історична майстерня 

Тема 1. Що таке 

історія? 
5 2 - - 3 - - - - - 

Тема 2. Що таке 

наука? 
3 2 - - 1 - - - - - 

Тема 3. Методи 

роботи історика. 
30 8 - - 22 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 
38 12 - - 26 - - - - - 

Змістовий модуль 2. Історія та історики 

Тема 4.  Історія 

історичної науки. 
6 4 - - 2 - - - - - 

Тема 5. Нові підходи 

до історіописання. 
6 4 - - 2 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
12 8 - - 4 - - - - - 

Змістовий модуль 3. Академічна доброчесність 

Тема 6. Академічний 

плагіат 
6 4 - - 2 - - - - - 

Тема 7. Політика 6 4 - - 2 - - - - - 
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університету із 

запобігання 

студентському 

плагіату   

Разом за змістовим 

модулем 3 
12 8 - - 4 - - - - - 

Змістовий модуль 4. Написання історії 

Тема 8. Що таке 

курсова / дипломна 

робота? 

3 2 - - 1 - - - - - 

Тема 9. Структура та 

оформлення курсової 

/ дипломної роботи. 

9 6 - - 3      

Тема 10. Захист 

проекту. 
6 4 - - 2 - - - - - 

ІНДЗ 40 - - - 40 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 4 
58 12 - - 46 - - - - - 

Усього годин  120 40 - - 80 - - - - - 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття не передбачені навчальним планом. 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

Практичні заняття не передбачені навчальним планом. 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Що таке історія? [1], [2] 3 

2 Що таке наука? [1] 1 

3 Методи роботи історика [1], [3], [4] 22 

4 Історія історичної науки [1] 2 

5 Нові підходи до історіописання [1] 2 

6 Тема 6. Академічний плагіат [1] 2 

7 Тема 7. Політика університету із запобігання студентському 

плагіату [1] 

2 

8 Що таке курсова / дипломна робота? [1] 1 

9 Структура та оформлення курсової / дипломної роботи [1] 3 

10 Захист проекту [1], [5] 42 

 Разом  80 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій; 

[2] – написання есе; 

[3] – робота з джерелами; 

[4] – перегляд історичного кіно; 

[5] – підготовка до захисту проекту курсової роботи. 
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9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Підготовка проекту курсової роботи за ІІ курс: складання бібліографії, написання вступу, 

підготовка анотації та рецензії на одну з одиниць літератури, аналіз одного з джерел, написання 

проекту подання на грант, підготовка проекту тексту до захисту курсової роботи. 

 

10. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний метод: застосовується в лекційному курсі, як традиційно 

основному методі передачі студентам знань з історії середніх віків 

Репродуктивний метод. Підчас самостійної роботи студенти використовують знання, 

отримані на лекціях. 

Метод проблемного викладання. Тематика лекцій має проблемну складову. 

Евристичний метод. Підчас самостійної роботи студенти відшукують в навчальній та 

науковій літературі факти та самостійно роблять висновки. 

Дослідницький метод. Використовується студентами підчас самостійної роботи з 

джерелами. 

                                 

11. Методи контролю 

Вхідне есе, усне опитування, підсумкове тестування, захист ІНДЗ у формі проекту 

курсової роботи. 

 

12. Питання для підсумкового контролю         

1. Дайте визначення об’єкту та предмету вивчення історії. Аргументуйте свою думку. 

2. В чому різниця між поняттями «historical past» та «real past». Які рівні історичної 

свідомості ви можете виділити? 

3. Що таке історичне джерело? Які види інформації несе в собі історичне джерело? 

4. Дайте визначення поняттям «історіографія», «історія історичної науки», «методологія 

історії», «філософія історії», «теорія історії». 

5. В чому полягає різниця між традиційною історією та «новою історичною наукою»? 

6. В чому полягає концепція «поворотів» Річарда Рорті? 

7. Як Ви можете пояснити проблему науковості гуманітарного знання? 

8. Охарактеризуйте концепцію «зміни парадигм» Томаса Куна. 

9. Дайте оцінку «постпозитивістському уявленню» на науку. 

10. В чому полягає ретроспективна помилка історії та яке її значення? 

11. Охарактеризуйте структуру джерелознавчого дослідження на конкретному прикладі. 

12.  В чому полягає зв'язок між історією та візуальною культурою? Приведіть приклад 

використання одного з методів іконографічного дослідження. 

13. В чому полягає проблема колективної пам’яті та дослідження культурної спадщини? 

14. Дайте оцінку проблемі кризи академічної історії. Наведіть відомі Вам  шляхи виходу з 

неї. 

15. Нова історія: проблема дефініції.  

16. В чому полягає парадигматична прогалина у сучасній гуманітаристиці? 

17. Приведіть приклади правильного цитування та перефразування. 

18. На конкретному прикладі порівняйте поняття «плагіат» та «порушення авторського 

права». 

19. На конкретному прикладі охарактеризуйте поняття «самоплагіату», визначте випадки 

самоплагіату. 

20. Дайте оцінку відомим Вам причинам, мотивам та чинникам студентського плагіату.  

21. Оцініть заходи щодо протидії студентському плагіату в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова. 

22. Оцініть політику нашого університету з питань якості освіти та академічної 

доброчесності учасників освітнього процесу. 
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23. Сконструюйте ідеальну на Вашу думку модель роботи викладача зі студентським 

плагіатом. 

24. Охарактеризуйте етапи роботи над курсовим / дипломним проектом. Який із етапів був 

для Вас найскладнішим та чому? А який найлегшим? Чому? 

25. Приведіть приклад коректного бібліографічного посилання та бібліографічного опису. 

26. Дайте оцінку світовим системам бібліографічного опису джерел. Приведіть приклади. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль Модульний контроль ІНДЗ 
Сума балів 

30 30 60 100 

Поточний контроль формується з вхідного есе (10 балів) та активної роботи під час 

курсу (до 20 балів). 

Модульний контроль проводиться у формі тестування на платформі Google Classroom. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. Одеса, 2020. 11 с. URL: 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf 

2. Написання, оформлення та захист курсових і дипломних робіт. Методичні вказівки для 

студентів спеціальностей 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 034 Культурологія / 

Факультет історії та філософії ОНУ імені І. І. Мечникова. Одеса: ОНУ, 2019. 36 с. 

3. Політика забезпечення якості вищої освіти Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова. Одеса, 2020. 5 с. URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/ 

polozennya/politika-yakosti.pdf 

4. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-

дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. Одеса, 2018. 11 с. URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/ 

userfiles/files/acad_council/polozhennya-antiplagiat-22-02-2018.pdf 

5. Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова. Одеса, 2020. 30 с. URL: 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-org-osvit-process.pdf 
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6. Положення про організацію системи моніторингу якості вищої освіти в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова. Одеса, 2015. 13 с. URL:  
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-monitoring.pdf 

7. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова. Одеса, 2018. 19 с. URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/ 

userfiles/files/documents/polozennya/yakist.pdf 

8. Положення про Центр забезпечення якості освіти Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова. Одеса, 2020. 5 с. URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/ 

documents/polozennya/poloz-center-yakosti.pdf 

 

15. Рекомендована література 

Основна: 

1. Академічна доброчесність. Інформаційний бюлетень. Випуски 1–11. Листопад 2019 – 

липень 2020 рр. Бюлетені розміщені на ресурсі www.saiup.org.ua. 

2. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 

пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М, Медушевская, М.Ф. Румянцева. 

Москва: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. 702 с. 

3. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Пер. з італ. за ред. О. Глотова. 

Тернопіль: Мандрівець, 2007. 224 с. 

4. Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. Київ: Інститут історії 

України НАНУ, 2013. 566 с. 

5. Нові підходи до історіописання / за ред. Пітера Берка; пер. з англ. Київ: Ніка-Центр, 

2013. 368 с. 

6. Попова Т. Н. Дисциплинарный образ науки: подходы и понятия. Одесса: Бондаренко М. 

А., 2019. 392 с. 

7. Яковенко Н. Вступ до історії. Київ: Критика, 2007. 376 с. 

 

Додаткова: 

1. Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков / Пер. с англ. 

О. Гавришиной, А. Олейникова. Москва: Идея-Пресс, 2003. 360 с. 

2. «Анналы» на рубеже веков: антология / Пер. с франц. Москва: XXI век: Согласие, 2002. 

284 с. 

3. Анналы экономической и социальной истории. Избранное. Москва: Территория 

будущего, 2007. 482 с. 

4. Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках 

// Его же. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1986. С. 297–325. 

5. Бергер Е. Е., Бородулин В. И. Казус Ги Патена, или о том, как профессор Сорбонны 

«закрыл» кровообращение, открытое Уильямом Гарвеем, Альманах истории медицины, 

2019, с. 275 – 281. 

6. Бессмертный Ю. Л. «Анналы»: переломный этап? // Одиссей. Человек в истории. 

Москва, 1991. С. 7–25. 

7. Блок М. Апология истории или Ремесло историка / Пер. с фр. Е. М. Лысенко. Москва: 

Наука, 1973. 232 с. 

8. Вен П. Фуко: Его мысль и личность / Пер. с фр. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2013. 

195 с. 

9. Вестергорд Э. Родство против договора. Германский героический эпос глазами 

исторического антрополога / Пер. с англ. Е.М. Леменевой. // Другие средние века. К 75-

летию А.Я. Гуревича. / Сост. И.В. Дубровский, С.В. Оболенская, М.Ю. Парамонова. 

Москва-Санкт-Петербург, 1999. С. 67 - 78. 

10. Волкова П. Сандро Боттичелли «Весна» / Мост над бездной / Телеканал Культура. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=aU0ZXzI6yIk 

11. Галушко К. Русь-Малоросія-Україна: назва і територія. Київ: LІКБЕЗ, 2017. 32 с. 
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12. Гранчак Т., Сошинська Я. Академічний плагіат в Україні в умовах культурного транзиту 

// Interdisciplinary Studies of Complex Systems. No. 15. 2019. С. 107–127. 

13. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». Москва: Индрик, 1993. 372 с. 

14. Данилевский, И. Н. Историческая текстология: учеб, пособие. Москва: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2018. 556 с. 

15. Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про 

минуле / пер. з польськ. та англ. В. Склокіна. Київ: Ніка-Центр, 2012. 264 с. 

16. Дроботенко М. М. Практикум з підготовки та написання есе // Освіта та розвиток 

обдарованої особистості, № 5 (60) /05/2017. С. 40–46. 

17. Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 г. // Одиссей. 

Человек в истории. Москва, 1991. С. 48–59. 

18. Зайцева Т. И. Зарубежная историография: ХХ – начало ХХІ века: учеб. пособие для студ. 

Москва: Академия, 2011. 144 с. 

19. Зарецкий Ю. П. Стратегии понимания прошлого: Теория, история, историография. 

Москва: НЛО, 2011. 384 с. 

20. Зимоглядов А. Хороший вопрос. Всему голова: как отличить Юдифь от Саломеи? // 

Артхив. URL: https://artchive.ru/publications/3733~Khoroshij_vopros_Vsemu_golova_kak_ 

otlichit%27_Judif%27_ot_Salomei 

21. Иггерс Г., Ван Э. Глобальная история современной историографии / пер. с англ. 

О. Воробьевой. Москва: Канон+, Реабилитация, 2012. 432 с. 

22. Как мы пишем историю? / отв. ред. Г. Гаррета, Г. Дюфо, Л. Пименова; пер. с франц. 

Е. И. Балаховской, Е. В. Дворниченко, Л. А. Пименовой. Москва: РОССПЭН, 2013. 

456 с. 

23. Калакура Я. С. Методологія історіографічного дослідження : наук.-метод. посіб. Київ: 

ВПЦ "Київський університет", 2016. 319 с. 

24. Конрад С. Что такое глобальная история? / пер. с англ. А. Степанова; науч. ред. и 

предисл. А. Семенова. Москва: Новое литературное обозрение, 2018. 312 с. 

25. Кун Т. Структура наукових революцій / пер. з англ. Київ: Port-Royal, 2001. 228 с. 

26. Ле Гофф Ж. Стоит ли резать историю на куски? / пер. с фр. Санкт-Петербург: Евразия, 

2018. 188 с. 

27. Ле Гофф Ж. Существовала ли французская историческая школа «Annales»? // 

Французский ежегодник 1968 г. Москва, 1970. 

28. Мегилл А. Историческая эпистемология: Научная монография / пер. с англ. 

Кукарцевой М., Катаева В., Тимонина В. Москва: Канон+, Реабилитация, 2007. 480 с. 

29. Мазур Н. Как выглядит непорочное зачатие? // Arzamas. URL: 

https://arzamas.academy/materials/1644 

30. Мазур Н. Чем «Олимпия» Мане напугала первых зрителей? // Arzamas. URL: 

https://arzamas.academy/materials/1642 

31. Мило Д. За экспериментальную, или веселую, историю // Thesis, 1994, вып. 5. С. 185–

205. 

32. Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні 

напрями : колект. монографія / Удод О., Верменич Я., Ковалевська О., Ясь О.; упоряд. 

текстів й наук. апарату С. Блащук, Н. Пазюра ; за загал. ред. В. Смолія; НАН України; 

Ін‑т історії України. Київ : Генеза, 2018. 288 с. 

33. Нора П. Теперішнє, нація, пам'ять / пер. із фр. А. Рєпи. Київ: Кліо, 2014. 272 с. 

34. Петрова С. История одного шедевра: «Весна» Боттичелли // Дилетант. URL: 

https://diletant.media/articles/29511106/  

35. Подосокорский Н. Тайная вечеря от Римской Империи до Реформации. URL: 

https://philologist.livejournal.com/8416493.html 

36. Попова Т. Н. Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических 

традиций. Теория. Методология. Практика. Одесса: Бондаренко М. А., 2017. 456 с. 
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37. Потемкина М. Н. Теория и методология истории: Учеб. пособие. Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2015. 198 с. 

38. Репина Л. П. История исторического знания: Пособие для вузов / Л. П. Репина, 

В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. Москва: Дрофа, 2004. 288 с. 

39. Рохас К. А. А. Историография в ХХ веке. История и историки между 1848 и 2025 годом / 

Пер. К. Г. Гладыш. Москва: Кругъ, 2008. 164 с. 

40. Словарь историка / под ред. Н. Оффенштадта, при участии Г. Дюфо и Э. Мазюреля; пер. 

с фр. Л. А. Пименовой. Москва: РОССПЭН, 2011. 222 с. 

41. Советские плакаты времён Второй мировой ничем не отличались от нацистских. 

Сравните фото. URL: https://uainfo.org/blognews/137459-sovetskie-plakaty-vremen-vtoroy-

mirovoy-nichem-ne-otlichalis-ot-nacistskih-sravnite-foto.html 

42. Сорочан С. Б. Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательской работы: учебное 

пособие. Харьков: Майдан, 2019. 242 с. 

43. Теория и методология истории: учебник для вузов / отв. ред. В. В. Алексеев, 

Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. Москва: Учитель, 2014. 504 с. 

44. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Отв. ред. 

А. О. Чубарьян. Москва: Аквилон, 2014. 576 с. 

45. Уваров П. Ю. Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках. Москва: НЛО, 2015. 

280 с. 

46. Февр Л. Бои за историю / Пер. с фр. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова. 

Москва: Наука, 1991. 630 с. 

47. Харарі Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / Пер. з 

англ. Я. Лебеденка. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. 544 с. 

48. Чеканцева З. А. Антропологизация историографии и идентичность историка в XXI веке 

// Электронный научно-образовательный журнал «История». 2018. T. 9. Выпуск 8 (72) 

[Электронный ресурс]. URL: http://history.jes.su/s207987840002438-0-1 (дата обращения: 

13.12.2018). 

49. Эпштейн М.Н. От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир. 

Москва; Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 480 с. 

50. Як написати успішне есе: Методичні рекомендації до написання есе / Укл. 

Шендеровський К.С. / Ін-т масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка. Київ,  

2007. 34 с. 

 
16. Електронні інформаційні ресурси 

1. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity 

in Ukraine Project — SAIUP). URL: https://saiup.org.ua/  

2. What Is Digital Humanities? URL: http://whatisdigitalhumanities.com/ 

3. Інформаційні медіа-проекти: 

a. TED (Technology, Entertainment and Design). URL: https://www.ted.com/about/our-

organization 

b. Вище. Спільнота для навчання та викладання. URL: http://www.gohigher.org/ 

c. Моноклер. URL: https://monocler.ru/about/ 

d. Histor!ans. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/  

e. The Ukrainians. URL: https://theukrainians.org/ 

4. Науково-популяризаторський проект WAS – Журнал вражаючих історій 

(https://was.media/uk/) 

5. Також в нагоді можуть стати різноманітні онлайн-бібліотеки, як то: http://gen.lib.rus.ec/ 

(Library Genesis); http://www.bl.uk/ (Британська бібліотека); https://archive.org/index.php 

(Internet Archive), https://www.academia.edu/ (Academia), http://expositions.bnf.fr/index.php 

(Національна бібліотека Франції), https://www.loc.gov/ (Бібліотека Конгресу США), 

https://www.wdl.org/en/ (World Digital Library) тощо. 

https://saiup.org.ua/
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