
Історіографія нової та новітньої історії 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студента). 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 24. 

Лектори:  

канд. іст. наук, доцент Тельвак В.П. 

Результати навчання:  

Знання:  
– провідних наукових категорій та понять курсу (історіографія, історіографічний факт, 

історіографічне джерело, школа та напрям в історіографії); 

– історіографічних явищ, закономірностей і процесів: становлення історичної думки та 

історичної науки нового часу;  

– особливостей історичної думки Просвітництва;  

– впливу на історіографію нової історії романтизму та позитивізму;  

– формування модерної історичної науки;  

– трансформації в світовій історіографії після Другої світової війни;  

– зародження постмодерністського дискурсу в історії;  

– тенденцій розвитку історіографії нової та новітньої історії кінця ХХ – початку ХХІ ст.  

Уміння: 

– аналізувати особливості історіографічних шкіл нової та новітньої історії різних країн;  

– характеризувати методологічні та світоглядні аспекти історії історіографії нової та 

новітньої історії;  

– аналізувати оцінки ключових подій нової та новітньої історії представниками різних 

історичних шкіл та напрямів;  

– виявляти тенденції і закономірності розвитку історичних знань про європейської 

цивілізації; 

– аналізувати основні напрями та школи історичних студій, їхні здобутки, діяльність 

науково-дослідних, освітніх та інших установ історичного профілю.  

Здатності: 

– практикувати наукові методи в процесі історіографічного дослідження; 

– здатність висвітлювати історичні факти крізь призму різних історіографічних 

концепцій та формулювати  власну історіографічну концепцію; 

– використовувати здобуті історичні знання у професійній діяльності. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– історіографія історії України та історії слов'янських народів; 

– нова історія країн Європи і Америки; 

– новітня історія країн Європи і Америки; 

– нова історія країн Азії і Африки; 

– новітня історія країн Азії і Африки. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Основні напрями та школи історіографії нової та новітньої історії. Історичні концепції 

епохи Відродження, Просвітництва, ХІХ – початку ХХІ століття. Розвиток історичної 

науки в зарубіжних країнах.  

Рекомендована література:  

1. Историография истории нового времени стран Европы и Америки: Учебное пособие / 

Под ред И.П.Дементьева. – М.: Высш. шк., 1990. – 512 с. 



2. Нові перспективи історіописання / За редакцією Пітера Берка. – К.: Ніка-Центр, 2004. 

– 392 с. 

3. Дюпон-Мельниченко Жан-Бернар, Ададуров Вадим. Французька історіографія XX 

століття / Жан-Бернар Дюпон-Мельниченко, Вадим Ададуров. – Львів: Класика, 

2001. – 170 с. 

4. Яковенко Н. Вступ до історії / Н. Яковенко.  – К.: Критика, 2007. – 374 с. 

5. Уайт X. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Пер. с англ. / X. 

Уайт. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 528 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: підготовка індивідуального навчально-дослідного завдання, 

виконання контрольної роботи, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: екзамен у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 


