


          

 

 

  

 

 

 

 



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  – 3 

 

годин – 90 

 

залікових модулів – 2 

 

змістових модулів – 2 

 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

032 Історія та археологія 

(код і назва) 

 

 

Спеціалізація (ї): 

Археологія, етнологія та 

охорона культурної 

спадщини; 

Історія України в світовому 

контексті; 

Європейські студії 

(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський) 

Нормативна  

 

Рік підготовки: 

4-й  

Семестр 

7- 10-й 

Лекції 

24 год. 10год. 

Практичні, семінарські 

20 год.  

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

46год. 80год. 

 

Форма підсумкового 

контролю:  іспит 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс має на меті – спеціальне вивчення теоретико-методологічних 

проблем історії історичної науки: еволюцію структури історичної науки, 

статус історіографії в системі дисциплін історичного профілю та в системі 

історико-наукового знання; систематизацію історіографічних знань, 

розкриття загальних тенденцій світового історіографічного процесу, пізнання 

універсальності та специфіки у формуванні та розвитку національних 

історіографій.  

Завдання: Формування плюралістичного погляду на світову 

історіографію та системи знань, що забезпечує успішне засвоєння 

студентами фундаментальних і прикладних проблем історії історичної науки; 

студенти повинні осмислити головні тенденції виникнення історичних знань 

та уявлень в людському суспільстві, структуру та умови розвитку історичної 

науки, закономірності появи новацій та сутність боротьби парадигм; 

становлення національних наукових шкіл, традиції західної та східної науки. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

-фахових загальних (КФЗ): Здатність використовувати знання в галузі 

теорії та методології загально-історичних процесів та суспільного розвитку 

(КФЗ.01); фахові знання про взаємний зв'язок між окремими підрозділами 

історичної науки, спеціальними галузями історичної науки та спеціальними 

історичними дисциплінами (КФЗ.02); мати знання про теорію та методологію 

історичної науки, закономірності розвитку світової і вітчизняної історії 

(КФЗ.03). 

- спеціальних фахових (КФС): Володіти знанням основних понять, 

категоріального апарату спеціальних галузей історичної науки та 

спеціальних історичних дисциплін (КФС.02); здатність розуміти та 

використовувати фахові знання основних історичних процесів (КФС.04). 

 



Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

Знати: класифікацію історіографічних напрямків та методи 

опрацювання та аналізу історичної літератури; основні поняття 

історіографічного аналізу; 

особливості основних напрямків в історичній науці, що існували в 

Європі з Античності до початку XX ст. 

Вміти: надавати історіографічний аналіз; аналізувати комплекс 

наукових робіт по певній проблемі, використовувати матеріали курсу для 

оцінки історіографії, що відноситься до власних досліджень. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1: Теоретико-методологічні проблеми 

історіографії. 

Тема 1. Предмет курсу, проблеми та критерії його періодизації. 

Висвітлення завдань курсу, обґрунтування його структури. Джерельна 

база курсу. Українська та закордонна історіографія. Співвідношення курсу 

«Історіографія» з суспільними дисциплінами та предметами історичного 

циклу. Значення вивчення історії історичної науки. 

Тема 2. Історіографія як спеціальна історична дисципліна. 

Еволюція розуміння історіографічного дослідження в XIX – початку 

XX ст.“Університетська історична наука” у системі історичного знання. 

Розвиток інфраструктури історичної науки. Формування національних 

історичних шкіл. Про поняття “наукова школа” та “національна 

історіографія”. Рівні історіографічного аналізу: історіографія – аналіз 

сукупності історичних робіт про ту чи іншу проблему, історіографія – 

наукова дисципліна, що вивчає історію історичної науки. Фактори, що 

визначають рівень і напрямки розвитку історіографії.Основні концепції 

становлення історіографії як спеціальної історичної дисципліни. 

Тема 3. Завдання історіографії як спеціальної історичної науки. 



Історіографічний аналіз як фактор епістемологічної основи історії як 

науки. 

Основні категорії історіографічного аналізу: історична концепція, 

історичний факт, історіографічний факт, історіографічне джерело, наукова 

парадигма, історичний дискурс, наукові школи. Співвідношення 

історіографічного та історичного факту. Поняття історіографічне джерело. 

Основні типи історіографічних джерел. Поняття парадигма в історико-

наукових дослідженнях. Структура парадигми. 

Тема 4. Історія історичної науки в системі історико-наукового знання. 

Історіографія та наукознавство. Поняття про рефлексійні дисципліни. 

Диференціація та інтеграція – провідні тенденції в розвитку наукового 

знання. Проблема дисциплінарності та міждисциплінарності Історіографія в 

системі “дисциплінарного сімейства” історичних наук. Історіографія у сфері 

інтелектуальної історії. 

 

Змістовий модуль 2: Становлення історичної науки та її основні 

напрямки.  

Тема 5. «Осьовий час» та зародження історичної свідомості в 

античному світі. 

Проблема виникнення ранніх форм історичних знань, основні підходи. 

Міф як форма суспільної свідомості. Міф і минуле, міф і історія.  Історична 

думка на Близькому Сході  середини 1 тисячоліття до н.е.. 

«Осьовий час» (800 р. до н.е. і завершився 200 р. до н.е.)- глобальна 

революція свідомості, епоха радикального духовного повороту, боротьба 

логосу проти міфу. 

Соціокультурні та інтелектуальні передумови формування історичної 

думки в Стародавній Греції. Основні форми фіксації знань про минуле. 

«Батько історії» Геродот (бл.484-424рр.до н.е.) «Історія» Геродота – мета 

написання і структура. Історична концепція  Фукідід (бл.460-400 рр.до н.е.) . 



Фукідід як історик Пелопонеської війни. Фукідід і Геродот – два варіанти 

історіопису розуміння мети і завдань історика. 

Модель універсальної історії грецького історика давньоримського 

періоду Полібія (200-148 рр. до н.е.) 

Виникнення ранніх форм історичних знань в Римі. Відмінності процесу 

генезису історичної думки в Греції та Римі. «Великий літопис». Старші і 

молодші анналісти. Салюстій (86-35 рр. до н.е. Його історичні роботи, 

історична концепція. Оцінка Салюстія сучасного йому римського 

суспільства. 

Історична думка імператорського Риму, загальні риси. Офіційна 

традиція. Творчість Тіта Лівія (59 р.до н.е.-17р..н.е.). 

 

Тема 6. Становлення історичної свідомості в країнах «осьового 

Сходу». 

Традиційна китайська історіографія: Космологічний контекст 

китайського уявлення про історичний час. Конфуцій (551-479 до н.е.) – 

основоположник китайської історіопису. Конфуціанська історіософія: 

принцип династичних циклів, теорія Мандата неба, основи динаміки 

династії, принцип «виправлення імен». «Історичні записки» Сима Цяня (145? 

- бл. 90 рр. до н. е.) - еталон офіційних дінастійних і неофіційних, історичних 

творів. Структура офіційних історій династій. Неофіційні історичні твори: 

зовнішні (вай) як альтернатива офіційній інтерпретації історії. 

Історичні уявлення традиційної Індії. Історичний час: циклізм і 

лінеарізм. Ведійські гімни як витоки історичної свідомості індійців. Ітіхаси –

розвиток історичної свідомості в епічних поемах «Рамаяна» і «Махабхарата». 

Генеалогічні списки – вамшавалі і панегірики – прашасті та їх епіграфічна 

форма. Канони епіграфічного тексту. Історико-героїчні або біографічні 

поеми: «Життєпис Харши» Бани (VII ст.) та ін. Статус авторів поем – 

придворних бардів. Хроніки як традиція історичного писання. Кашмірська 

хроніка «Річка царів». 



 

Тема 7. Історична думка в період Середньовіччя. 

Передумови формування християнської традиції історіописання. Образ 

історії в ранньохристиянських текстах. Виникнення церковної історіографії: 

богословська історія Євсевія Кесарійського (260-340. Філософія історії 

Августина Аврелія 354-430 і її значення для історичної думки середньовічної 

Європи. Характерні риси християнської теології історії. Розуміння 

історичного часу і періодизація всесвітньої історії. Жанри європейської 

середньовічної історіографії. Основні риси західноєвропейських 

середньовічних хронік. Види хронік. Візантійська історіографія: сплав 

античної спадщини і християнства 

Формування ісламської традиції історіописання. Структура і розвиток 

арабо-мусульманського історичного знання в VIII-XV ст. Історична 

концепція Ібн Хальдуна (1332 – 1406). 

 

Тема 8. Історичні знання раннього Нового часу. 

Гуманістична історіографія епохи Ренесансу.Античність в історичній 

свідомості та історіографії Ренесансу. Історичні концепції Нікколо 

Макіавеллі (1469-1527) .  

Наукова революція і історичне знання XVII ст. . Френсіс Бекон (1561 - 

1626). 

Формування принципово нового способу суспільства і історії. Вплив 

політичних процесів на трансформацію історичної думки в Європі. Зміни 

картини світу. Становлення науки як соціокультурної традиції. Критичний 

раціоналізм як базовий принцип наукового пізнання. «Міркування про 

метод» Р. Декарта (1596-1658). Вплив філософії Декарта на становлення 

історичної науки (картезіанська історіографія). Історики-ерудити XVII-XVIII 

ст. Дж. Віко про особливості історичного пізнання та історичний метод 

дослідження. 



Основні риси історичної думки епохи Просвітництва. Початок 

інституційного оформлення історичної науки. Нове розуміння принципів і 

завдань історичного дослідження. Особливості історичної думки німецького 

Просвітництва. «Гомерівське питання». Ф. Шиллер як історик. Філософія 

історії І.Г. Гердера. Історична концепція Ю. Мезера. Особливості 

Англійського Просвітництва. Історичні погляди англійських просвітителів. 

Болінгброк як теоретик історичного пізнання. Д. Юм як історик. Творчість Е. 

Гібона як приклад просвітницької історіографії. 

 

Тема 9. Історична наука Західної Європи першої половини XIX ст. 

Зміна інституційного положення історичної науки в першій половині 

XIX століття: національні історії як знамення XIX ст. Французька 

романтична історіографія: основні етапи, організація історичної науки у 

Франції першої половини XIX століття. Ліберальна історична школа періоду 

Реставрації. О. Тьєррі - «батько класової боротьби» у французькій 

історіографії. Історична концепція Ф. Гізо: ідея прогресу. Феномен 

демократичної революції в Америці і Франції у творчості А. де Токвіля. 

Радикально-демократичні ідеї у французькій історіографії. 

Французька революція в пізньоромантичній історіографії. 

Консервативний напрямок в романтичній історіографії Франції. Історичні 

ідеї критико-утопічного соціалізму. Історико-соціологічна концепція А. Сен-

Симона. Ш. Фур'є. 

Британська історіографія першої половини XIX століття. Історичний 

роман як новий тип історіописання. Реабілітація Середньовіччя в романах В. 

Скотта Історична наука Англії першої половини XIX століття: основні 

напрямки. Концепція історії Т. Маколей. Історичні погляди Т. Карлейля. 

«Колись і тепер»: трансформація історико-філософських поглядів Т. 

Карлейля. Концепція героїчного детермінізму: теорія «героїв» як рушійної 

сили історії.  



Німецька історіографія першої половини ХIХ століття Філософія 

історії Г.В.Ф. Гегеля. 

Вплив філософії Гегеля на розвиток історичної науки. Поняття 

«класичного історизму». Гейдельберзька історична школа. Німецька 

«історична школа права». К. Ріттер та історико-географічна школа. Історична 

концепція і критичний метод Л. Ранке. 

 

Розділ 10. Історична наука Західної Європи в другій половині XIX ст. 

Історичні умови і загальні тенденції розвитку історичної думки в 

другій половині XIX століття. Два методологічних «полюси» історіографії: 

позитивізм і марксизм. 

Основні напрямки французької історіографії. «Вступ до історії» Ш. 

Ланглуа і Ш.-В. Сеньобос як зразок позитивістських поглядів на історію. 

Творчість І. Тена і Е. Ренана. Історичні погляди А. Токвіля. Історична 

концепція Н.Д. Фюстеля де Куланжа. Е. Лавісс. 

Позитивізм в історичній думці Європи. Філософія науки О. Конта. 

Теорія «чинників». Значення позитивізму для розвитку історичної науки. 

Специфіка сприйняття ідей позитивізму різними національними традиціями 

історичної науки Європи. Формування марксистської концепції історичного 

процесу. Основні марксистські категорії історичного дослідження. 

Марксистський напрям в історичній науці Західної Європи другої половини 

XIX - початку ХХ ст. К. Каутський. 

Історична думка Англії другої половини XIX ст. Основні тенденції 

розвитку та наукові школи. Позитивізм в англійській історіографії. Г. Бокль.  

Школа конституціональної історії Англії. Історико-економічний напрямок. Т. 

Роджерс. Концепція генезису англійського феодалізму Ф. Сібом. 

Основні напрямки історичної думки в Німеччині. Історико-правове і 

політичне спрямування. Г.Л. Маурер. Історичні погляди Г. Зібеля і Й.Г. 

Дройзена. Історико-економічна проблематика. Концепція К. Бюхера. 

Культурно-історичний напрямок. Я. Буркхардт. Творчість К. Ламперехта. 



Культурно-історичний метод. Методологічна дискусія 90-х рр. XIX ст. 

Погляди Ф. Ніцше на історію як науку. 

 

 

 

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 ср л п лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1: Теоретико-методологічні проблеми історіографії. 

 

Тема 1. Предмет курсу, 

проблеми та критерії його 

періодизації. 

 

 2   4      

Тема 2. Історіографія як 

спеціальна історична 

дисципліна. 

 

 2 2  4      

Тема 3.Завдання 

історіографії як 

спеціальної історичної 

науки. 

 

 2 2  4      

Тема 4. Історія історичної 

науки в системі історико-

наукового знання. 

 

 2   4      

Усього годин за 1  8 4  16      



модуль 

Змістовий модуль 2: Становлення історичної науки та її основні напрямки.  

 

Тема 5. «Осьовий час» та 

зародження історичної 

свідомості в античному 

світі. 

. 

 4 2  5      

Тема 6. Становлення 

історичної свідомості в 

країнах «осьового 

Сходу». 

 

 2 2  5      

Тема 7. Історична думка в 

період Середньовіччя. 

 

 2   5      

Тема 8. Історичні знання 

раннього Нового часу. 

 

 4   5      

Тема 9. Історична наука 

Західної Європи першої 

половини XIX ст. 

 

 2   5      

 

Розділ 10. Історична 

наука Західної Європи в 

другій половині XIX ст. 

 

. 

 2   5      

Усього годин за 2 

модуль 

 16 16  30      

           



Усього годин 90 24 20  46  10   80 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття навчальним планом не передбаченні 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин на 

д/в 

Кількість 

годин на 

з/в 

1 Завдання історіографії як спеціальної історичної 

науки.  

4  

2  «Осьовий час» та зародження історичної 

свідомості. 

 

4  

3 Історична думка в період Середньовіччя.  2  

4 Історичні знання раннього Нового часу  2  

5 Історична наука Західної Європи першої 

половини XIX .ст. 

4  

6 Історична наука Західної Європи в другій 

половині XIX ст. 

4  

 

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття навчальним планом не передбаченні 

 

8. Самостійна робота 

 № 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин на д/в 

Кількість 

годин на з/в 

1 Предмет курсу, проблеми та критерії його періодизації. 4  

2 Історіографія як спеціальна історична дисципліна. 4  

3 Завдання історіографії як спеціальної історичної науки. 4  



4 Історія історичної науки в системі історико-наукового 

знання. 

4  

5 «Осьовий час» та зародження історичної свідомості в 

античному світі. 

5  

6 Тема 6. Становлення історичної свідомості в країнах 

«осьового Сходу». 

5  

7  Історична думка в період Середньовіччя. 5  

8 Історичні знання раннього Нового часу. 5  

9 Історична наука Західної Європи першої половини XIX 

ст. 

5  

10 Історична наука Західної Європи в другій половині XIX 

ст. 

5  

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних занять; 

[2] – вивчення опублікованих джерел та дослідницької літератури поза 

тематикою практичних занять (див. "Додаткова література") 

[3] – участь в наукових студентських гуртках з «Історії міжнародних 

відносин», «Нової та новітньої історії» та підготовка тематичних доповідей 

на студентські конференції (за бажанням) 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Реферат чи доповідь повинні мати посилання, вміщувати аргументований, 

розгляд проблеми та доказові, самостійні висновки. Обсяг робіт не менше 14-

16 сторінок тексту.Тема реферату буде обумовлена проблемою дипломної 

роботи студента і являти собою історіографічний аналіз наукової літератури 

з означеної проблеми. 

 

10. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний метод: полягає в лекційному курсі, як 

традиційно основному методові передачі знань  з історії міжнародних 

відносин. 

Репродуктивний метод. Студент на практичних заняттях відтворюють 

знання, отримані на лекціях та в ході самостійної роботи. 

Метод проблемного викладення. вирішення конкретних історичних 

проблем через роботу з історичними джерелами, роботу з науково-

дослідницкими працями, аналіз конкретних історичних ситуацій, що 



базується на формулюванні пізнавального завдання, розкритті системи 

доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, демонстрації способу 

розв'язання поставленого завдання.. 

Евристичний метод. В ході самостійної роботи студент відшукує в 

навчальній та науковій літературі факти з необхідної тематики. 

Дослідницький метод. Використовується на практичних заняттях при 

роботі з джерелами. Може бути залучений також в ході виконання ІНДЗ. 

11. Методи контролю 

- опитування студентів на практичних заняттях; 

- ІНДЗ; 

- усна співбесіда для студентів, які не набрали достатньої кількості балів 

до задовільної оцінки. 
 

12. Питання для підсумкового контролю. 

1. Історіографія як спеціальна історична дисципліна: предмет, функції, 

місце в системі історичного знання. 

2. Основні категорії історіографічного аналізу  

3. Співвідношення історіографічного та історичного факту. 

4. Поняття історіографічне джерело. 

5.  Предмет і завдання історіографічного дослідження. 

6. Генезис історіографічних знань. Основні концепції становлення 

історіографії як спеціальної історичної дисципліни. 

7. Історіографія в системі “дисциплінарного сімейства” історичних наук. 

8. «Осьовий час» та зародження історичної свідомості. 

9. . Історична думка на Близькому Сході  середири 1 тисячолиття до н.е.. 

10. Особливості історичної думки античного періоду періоду. 

11. Фукідід і Геродот – два варіанти історіопису розуміння мети і завдань 

історика. 

12. Історична думка імператорського Риму, загальні риси. 

13. Осмобенності традиційної китайської філософсько- історичної думки. 

14. Історичні уявлення традиційної Індії. 



15. Хрістіанская теологія історії. 

16. Філософія історії Августина Аврелія. 

17. . Жанри європейської середньовічної історіографії. 

18. Особливості середньовічної арабської філософсько- історичної думки. 

19. Античність в історичній свідомості та історіографії Ренесансу 

20. . Історичні погляди Нікколо Макіавеллі (1469-1527) .  

21. Наукова революція і історичне знання XVII в. 

22. Дж. Віко про особливості історичного пізнання та історичний метод 

дослідження. 

23. Ф. Шиллер як історик. 

24. Філософія історії І.Г. Гердера. 

25. Історичні погляди англійських просвітителів. 

26. Листи про вивчення і користь історії" лорда Болінгброка. 

27. Д. Юм як історик. Методологічна дискусія 90-х рр. XIX ст. 

28. Зміна інституційного положення історичної науки в першій половині 

XIX століття: національні історії як знамення XIX ст. 

29. Французька романтична історіографія. 

30. Історична концепція Ф. Гізо: ідея прогресу. 

31. Історичний роман як новий тип історіописання. (В. Скотт) 

32. Історична наука Англії першої половини XIX століття: основні 

напрямки. 

33. Концепція історії Т. Маколей. 

34. Історичні погляди Т. Карлейля. 

35. Вплив філософії Гегеля на розвиток історичної науки. 

36.  Гейдельбергська історична школа: ідей ліберального романтизму. 

37. Німецька «історична школа права». 

38. К. Ріттер та історико-географічна школа. 

39. Історична концепція і критичний метод Л. Ранке. 

40. Позитивізм і історична наука XIX століття.  

41.  Марксистська концепція історичного процесу. 



42. Історична думка Англії другої половини XIX ст.: основні тенденції 

розвитку та наукові школи. 

43. Позитивізм в англійській історіографії. 

44. Г. Бокль «Історії цивілізації в Англії». 

45. Основні напрямки історичної думки в Німеччині ( друга половина XIX 

ст) 

46. Культурно-історичний напрямок: Я. Буркхардт. 

47. Історичні погляди А. Токвіля. 

48. Основні напрямки французької історіографії. ( друга половина XIX ст) 

49. Методологічна дискусія 90-х рр. XIX ст. 

50. Погляди Ф. Ніцше на історію як науку. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти під час іспиту 

Поточний контроль ІНДЗ Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів 
Т. 1-4 Т. 5-10 

20 20 20 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

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 E 

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 



12. Рекомендована література 

Основна 

1. Гринин Л.Е.Теория, методология и философия истории: очерки 

развития исторической мысли от древности до середины ХIХ века/ 

Философия и общество. №1-4,2010.  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-metodologiya-i-filosofiya-

istorii-ocherki-razvitiya-istoricheskoy-mysli-ot-drevnosti-do-serediny-

xix-veka-lektsiya-1-drevniy 

2. Зашкільняк Л. Методологія від давнини до сучасності. Львів, 1999. 

3. Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія.  Львів, 2007.  

4. Історіографічний словник. Харків, 2004. 

5. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: 

Навчальний посібник. К., 2002. 

6. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История 

исторического знания. М., 2004.  

URL: https://studfiles.net/preview/5798006/ 

7. Яковенко Н. Вступ до історії. Київ, 2007. 

 

Додаткова 

До 1 модулю. 

8. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. 

9. Барг М.А., Авдеева К.Д. От Макиавелли до Юма: становление историзма. 

М., 1998. 

10. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. 

11. Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М., 2002. 

12. Герье В.И. Очерк развития исторической науки. М., 2011. 

13. Историческая наука и историческое сознание / Под ред. Б.Г. 

Могильницкого, И.Ю. Николаевой, В.М. Мучник, Н.В. Карначук. Томск, 

2000. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/filosofiya-i-obschestvo


14. Ковальченко И.Д.Методы исторического исследования. 2-е изд., доп. М., 

2003.  

15. Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998. 

16. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения в 

двух томах. Т. 1. М., 1996. С. 157-230.  

17. Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М. Франция-память. СПб., 1999 

18. Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та 

української історії ХVII–XX ст. К., 2002. 

19. Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания 

(историографические заметки). М., 2003. 

20. Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. 

21. Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 1. 

Конструирование прошлого. СПБ., 2003. Т. 2. Образы прошлого. СПб., 

2006. 

22. Соколов А.Б. Введение в современную западную историографию. 

Ярославль, 2002. 

23. Специальные исторические дисциплины: Учебное пособие / Под ред. 

ВА.Замлинского и М.Ф.Дмитриенко. Киев: НМК ВО, 1992. 

24. Трёльч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994. 

25. Фриман Э. Методы изучения истории. М., 2011. 

26. Харальд В. История, память и современность прошлого. Память как арена 

политической борьбы // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41).  

27. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. 

28. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. 

М., 1993 

 

До 2 модулю. 

1. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и 

политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. 



2. Бокль Г. Т.История цивилизаций. История цивилизации в Англии.  М.: 

Мысль, 2000-2002. Т. 1, 2. 

3. Болингброк Г.С. Дж. Письма об изучении и пользе истории. М.: Наука, 

1978 г. 359 с. 

4. Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984. 

5. Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII. М., 1990. 

6. Болингброк Г.С.-Дж. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. 

7. Ванина Е.Ю.Индия. История в истории. М.: Наука-Восточная 

литература, 2014 

8. Ващева И.Ю. Евсевий Кесарийский и становление 

раннесредневекового историзма. СПб., 2006. 

9. Вейнберг И.П. Рождение истории. М., 1993. 

10. Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография. 

М.-Л., 1964. 

11. Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 

2002. 

12. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества.М.,1977 

13. Геродот. История. В девяти книгах. Л., 1972. 

14. Гизо Ф. История цивилизации в Европе. М., 2007. 

15. Гизо Ф. История английской революции. Ростов-на-Дону, 1997. Т. 1-2. 

16. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. М., 1985. 

17. Далин В.М. Историки Франции. М., 1981 

18. Историография истории нового времени стран Европы и Америки/ Под 

ред. Проф.И.П.Дементьева. М.: Высшая школа, 1990. 

19. Ибн Хальдун. Ал-Мукаддима // Историко-философский ежегодник / 

сост., пер. с араб. и примеч. А.В.Смирнова. 2008. С. 165. 

20. Историография истории нового и новейшего времени стрн Европы и 

Америки / Под ред проф. И.П.Дементьева и проф. П.И.Патрушева. М., 
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Додаток 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Заняття 1.Завдання історіографії як спеціальної історичної науки. (4 год.) 

1. Предмет історії історичної науки. 

2. Завдання історіографії як спеціальної історичної дисципліни. 

3. Принципи та методи історіографічного пізнання. 

4. Принципи відбору дослідницьких історіографічних методів для 

конкретного історичного дослідження ( на прикладі теми 

бакалаврської роботи). 

 

Заняття 2 «Осьовий час» та зародження історичної свідомості. (4 год.) 

Історична думка на Близькому Сході  середини 1 тисячоліття до н.е. 

1. Історіографія Стародавньої Греції. 

2.  Історіографія Стародавнього Риму. 

3. Традиційна китайська історіографія. 

4. Історичні уявлення традиційної Індії. 

 

Заняття 3.   Історична думка в період Середньовіччя. (2 год.) 

1. Западноевропейская историография средневековой эпохи. 

2. Візантійська історіографія. 

3. Ісламської традиції історіописання. 

 

Заняття 4.Історичні знання раннього Нового часу (2 год.) 

1 Загальна характеристика розвитку історіографії ХV-ХVI ст. Основні 

риси гуманістичної історіографії. 

2 Основні риси історичної думки епохи Просвітництва. 

3 Філософія історії І.Г. Гердера. 

4 Історичні погляди англійських просвітителів. 

 

Заняття 5 .Історична наука Західної Європи першої половини XIX .ст..4 

1. Основні принципи історичного дослідження французької ліберальної 

школи періоду Реставрації. 



2. Історична концепція Ф. Гізо: ідея прогресу. 

3. Історична наука Англії першої половини XIX століття: основні 

напрямки. 

4. Концепція історії Т. Маколей. 

5. Філософія історії Г.В.Ф. Гегеля та  її . вплив на розвиток історичної 

науки. 

6. Гейдельберзька історична школа. 

 

 

Заняття 6. Історична наука Західної Європи в другій половині XIX ст. 4 

1. Позитивизм как главное направление в историографии второй половины 

ХIХ в. 

2. Марксистська теорія історичного розвитку. 

3. Основні напрямки французької історіографії в другій половині XIX ст 

4. Ланглуа і Ш.-В. Сеньобос як зразок позитивістських поглядів на історію. 

5. Історичні погляди А. Токвіля. 

6. Історична думка Англії другої половини XIX ст. 

7. Основні напрямки історичної думки в Німеччині. 

8. Погляди Ф. Ніцше на історію як науку. 
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