


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена для підготовки до додаткового вступного випробування з галузі знань
03 Гуманітарні науки зі спеціальності 032 Історія та археологія для підготовки здобувачів третього
(освітньо-наукового) рівня, які мають базову освіту за неспорідненою спеціальністю.

Зміст програми охоплює історію історичної науки від античності до сучасності.
Вступний іспит є  письмовим,  він  покликаний перевірити та оцінити рівень  теоретичної

підготовки вступників.
Завдання  фахового  випробування  складено  з  метою  виявлення  знань,  вмінь,

компетентностей, якими повинен володіти вступник за спеціальністю 032 Історія та археологія.
Для вступу в аспірантуру на спеціальність 032 Історія та археологія кафедрою всесвітньої

історії  розроблено  екзаменаційні  білети.  Кожен  екзаменаційний  білет  включає  два  питання  з
історіографії всесвітньої історії.

Тривалість підготовки письмової відповіді за змістом усіх питань екзаменаційного білету – 
1 (одна) астрономічна година. 

Додаткове  вступне  випробування  має  кваліфікаційний  характер,  що  оцінюється  за
двобальною  шкалою  –  «склав»/«не  склав».  У  випадку,  якщо  абітурієнт  не  склав  додаткове
вступне  випробування,  він  втрачає  право  брати  учать  у  конкурсному  відборі  за  цією
спеціальністю. При цьому:

a) для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
б) мінімальна позитивна оцінка складає 60 балів.

Абітурієнт повинен знати:
• основні етапи розвитку історичної науки;
• характер  теоретичного  мислення  авторів  історичних  праць,  їхнє  уявлення  про  світ,

суспільство і його історію;
• прийоми і методи огляду, порівняння та інтерпретації історичних фактів;
• провідні школи і течії в історичній науці;
• основні праці їхніх найбільших представників;
• трактування  важливих проблем вітчизняної  і  всесвітньої  історії  з  точки зору різних

концепцій і методологічних підходів.
• критично мислячої особистості.

Вступники повинні вміти:
-самостійно визначати загальні тенденції історіографічних досліджень;
-вільно  орієнтуватися  у  різноманітності  концепцій  і  підходів  до  суперечливих  питань

історіографії всесвітньої історії; вести дискусію з різних наукових позицій; чітко формулювати і
аргументовано обстоювати власну точку зору.



2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Предмет і завдання історіографії всесвітньої історії
Особливості гуманітарного пізнання: багатофакторність явищ і процесів, мінливість об'єкту

вивчення,  вплив  зворотних  зв'язків,  виключна  роль  суб'єктивного  фактору.  Багатозначність
терміну "історіографія": історична наука, дисципліна, яка вивчає історію історичної науки, аналіз
історичних творів з різних проблем минулого. Предмет, джерела і методи історіографії як історії
історичної  науки.  Герменевтика  -  метод  історіографічного  дослідження.  Зовнішні  об'єктивні
фактори впливу та внутрішня гносеологічна логіка історичного розвитку. Історіографічні школи,
напрями і  течії,  їх  смисловий зміст  і  відмінності  Теоретико-методологічні  та  ідейно-політичні
критерії для виділення окремих напрямів. Місце історіографії серед інших історичних дисциплін,
її  зв'язок  з  філософією,  соціологією,  політичними  науками,  історією  суспільної  думки,
економічною наукою, літературознавством. Вчений-історик як головна постать історіографії.

Предмет,  проблематика  і  періодизація  курсу,  історіографічний  процес  як  чергування
кризових і стабілізаційних етапів розвитку і зміни наукових парадигм. Єдність світової історичної
науки  і  проблема  національної  специфіки.  Ідеологія  -  ворог  або  помічник  історіографічного
дослідження?  Проблема  ціннісного  підходу і  оціночного  судження.  Історизм,  його проблеми і
різновиди.

Історія  історичної  науки  як  частина  духовної  культури  людства.  Огляд  навчальної  та
наукової літератури з історіографії всесвітньої історії. Методичні поради щодо опанування курсу.

Зародження історичної свідомості та історичних уявлень у стародавній міфології  та
епосі.

Виникнення історичної свідомості та знань про минуле у первісному суспільстві. Історія і
фольклор. Архаїчна методологія та її роль у формуванні історичної думки. Реальне і фантастичне
у давніх міфах. Архаїчний синкретизм. Історія походження світу і народів у стародавніх міфах і
культах. Героїчний епос і  його роль у розвитку історичної свідомості.  Основні етапи розвитку
героїчного епосу.  Загальні риси героїчного епосу,  його роль у формуванні історичних уявлень.
Уявлення про історичний час. 

Антична історіографія.
Головні етапи розвитку Стародавньої Греції та Риму. Античний поліс і його роль в історії

культури.  Соціально-політична  боротьба  в  античному  суспільстві  та  її  вплив  на  розвиток
філософської, політичної та історичної думки.

Філософсько-теоретичні засади античної історіографії.

Античне  уявлення  про  предмет  і  завдання  історії.  Соціальна  функція  історії.  Проблема
походження  людини  і  суспільства.  Соціально-політичні  погляди  Аристотеля  та  їх  вплив  на
історичну думку. Античні автори про роль людини і долі в історії. Античні уявлення про прогрес і
регрес  в  історії.  Ідея  циклічності  історичного  розвитку  людства.  Зародження  історизму  в
історичних поглядах античних авторів.

Методи  вивчення  історії  та  історичних  подій  в  античній  історіографії.  Джерельна  база
історичних творів. Перші елементи критики джерел. Основні різновиди і жанри історичних творів.
Значення усної традиції в античній історіографії. Риторичність історичних творів, проблематика
античної історіографії.

Основні етапи розвитку і досягнення античної історіографії.

Вплив міфології  та героїчного  епосу на ранню історичну думку Стародавньої  Греції  та
Риму.  Праця  Геродота  "Історія"  та  її  роль  у  розвитку  історичної  думки  та  історіографи,
прагматична історіографія у Стародавній Греції. Фукідід і його твори. Ксенофонт і його внесок
історіографію. "Загальна історія" Полібія як перша спроба створення всесвітньої історії, Полібій
про сенс і мету історії.  Діоніссій Галікарнаський і  розробка методів написання історії,  трактат
Лукіана із Самосати "Як писати історію". Плутарх і його внесок у розвиток біографістики.



Історична  думка  та  історичні  знання  у  Стародавньому  Римі.  Вплив  давньогрецької
історіографії  на творчість римських істориків. Уявлення про розвиток світової історії  у поемах
Тіта  Лукріція  Кара.  Історичні  твори  Като-на  Старшого  та  їх  роль  у  розвитку  історіографії
стародавнього Риму. Тіт Лівій та його "історія Риму". Історичні погляди і твори Корнелія Тацита.
історична  біографістика  у  римській  історіографії.  "Життя  дванадцяти  цезарів"  Гая  Светонія
Транквілла.  Значення  античної  історіографії  для  подальшого  розвитку  історичних  знань  та
історичної думки.

Середньовічна історіографія V—ХIУ ст.
Соціально-політичні та ідеологічні умови розвитку історичної думки та історичних знань в

епоху середньовіччя. Розвиток державності у народів Європи. Криза античної культури античного
світогляду. Розповсюдження і утвердження християнства у Європі. Політична та ідеологічна роль
християнської церкви у період середньовіччя.

Християнська теологія історії.

Біблійна  основа  теологи  історії.  Універсалізм  християнської  історичної  доктрини.  Ідея
рівності людей і народів перед Богом та її значення для розвитку уявлень про світову історію,
європоцентричність  християнської  теології  історії.  Провіденціалізм  і  есхатологія  -  основи
середньовічної  історичної  думки та історіографії.  Аврелій Августин  і  його роль у становленні
історичної  свідомості  середньовіччя.  Вчення  Августина  про  два  "гради"  і  його  уявлення  про
історичний час,  розвиток  і  єдність  світової  історії.  Посилення впливу богослов'я  на  історичну
думку. Фома Аквінський. Релігійно-етичні твори давньоруських християнських проповідників і їх
вплив на історіографію.

Структура середньовічного історичного знання.

Історія  священна  і  світська.  Морально-етична  інтерпретація  історичних  подій  у
середньовічних  історичних  творах.  Джерельна  база  середньовічної  історіографії.  Ставлення
середньовічних істориків, хроністів і літописців до джерел.

Питання  періодизації  світової  історії  у  середньовічній  історіографії.  Види  і  жанри
історичної  літератури  доби  середньовіччя.  Хроністика  і  літописання  та  їх  роль  у  розвитку
історичної думки. Різновиди хронік, літописів та літописних зводів. Всесвітні хроніки як новий
тип історичного твору.  Взаємозв'язок всесвітньої історії та історії окремих народів у хроніках і
літописах. Біографічна література та її відмінність від античної біографістики.

Поява  і  розповсюдження  історичних  фальсифікацій  ("Лжеісідорові  декреталії",
"Костянтинів дар" та ін.). Соціально-політичні та релігійно-етичні аспекти фальсифікації історії.

Етапи розвитку і головні досягнення середньовічної історіографії. 

Патріотична  історіографія  ІV-V  ст.  як  перехідний  етап  від  античної  до  середньовічної
історіографії.  Пам'ятки  історичної  думки  Західної  Європи  раннього  середньовіччя  V-Х  ст.
(Григорій  Турський,  Ейнгард).  Візантійські  історики  та  їхні  твори.  Історичні  погляди  Георгія
Амаргола, Прокопія Кесарійського, Михайла Псела. Антична історіографічна спадщина у творах
істориків  раннього  середньовіччя.  Видатні  історіографічні  пам'ятки  класичного  та  пізнього
середньовіччя ХІ-ХV ст. Історія людства у хроніці Отго-на Фрейзингенського. Релігійно-містична
концепція  світової  історії  Іоахіма  Флорського.  Міські  хроніки.  Розвиток  літописання  у
слов'янських народів. "Повість временних літ", Київський та Галицько-Волинський літописи. Лі-
тописні твори. "Слово про закон і благодать" митрополита Іларіона. "Києво-Печерський патерик".
Історична концепція "Слова о полку Ігоревім". Взаємовплив давньоруської та західноєвропейської
середньовічної історіографії.

Історична думка та історіографія ХV-ХVІІ ст.
Соціально-політичні  умови  розвитку  історіографії  у  XV—XVII  ст.  Зародження

капіталістичних  відносин.  Початок  розкладу  станового  устрою  суспільства.  Реформація  і
Контрреформація.  Ранньобуржуазні  революції  XVI—XVII  ст.  Національно-визвольні  рухи  і
становлення національних держав. Великі географічні відкриття. Наукова революція XVI—XVIІ
ст. та її вплив на розвиток історичної думки.



Гуманістична історіографія.

Історичні  джерела  світогляду  гуманістів.  Ставлення  гуманістів  до  середньовічної  та
античної  історіографічної  традиції.  Антропоцентризм  гуманістичного  світогляду.  Критика
середньовічного  провіденціалізму  і  есхатології.  Початок  секуляризації  історичних  знань.
Запровадження поняття історичного часу. Нова періодизація всесвітньої історії.

Накопичення  історичних  знань  у  працях  істориків-гуманістів.  Вивчення  гуманістичної
історії  окремих  держав  і  народів.  Історична  біографістика  та  її  відмінності  від  середньовічної
біографії.

Гуманісти  про  завдання  і  функції  історії  та  історичних  знань.  Суспільно-політична  і
виховна  роль  історії.  Ж.Боден  і  його  трактат  "Метод  легкого  засвоєння  історії".  Зародження
історико-філологічної  критики  джерел.  Риторичність  творів  істориків  гуманістів.  Нові  жанри
історичних студій.

Особливості і основні центри гуманістичної історіографії у країнах Європи. Гуманістична
історіографія і її представники в Італії. "Політико-риторична школа" та її внесок у історіографію
гуманізму.  "Ерудитсько-критична  школа"  (Флавіо  Біондо,  Лоренцо  Валла).  "Нова  політична
школа".  Історичні  погляди  і  твори  Нікколо  Макіавеллі  і  Фраческо  Гвіччардіні.  Здобутки
гуманістичної  історіографії  у  Франції.  Особливості  німецького  гуманізму  й  історичної  думки.
Себастьян  Франк  та  його  концепція  світової  історії.  Гуманістична  історіографія  слов'янських
народів. Передвідродження в Україні та Росії і його вплив на історичну думку.

Історико-соціологічні твори ХVІ-ХVІІ ст.

Соціально-політичні  та  історичні  концепції  ідеологів  Нідерландської  та  Англійської
революцій. Розвиток ідей раціоналізму та їх вплив на історичну думку. Теорії "природного права"
і  "суспільного  договору"  та  їх  інтерпретації  в  історичних  концепціях,  історико-соціологічні
погляди  Г.Гроція,  Т.Гоббса,  Дж. Локка,  Р.Декарта.  Проблеми  походження  влади  і  власності.
Основні  етапи  розвитку  суспільства.  Антиісторизм  атомістичної  теорії  суспільства.  Вплив
природничих  наук  на  розвиток  методів  вивчення  історії.  Критика  ідей  провіденціалізму.
Скептичне ставлення до історичних знань і достовірності історії.

Традиційно-провіденціалістські течії в історіографії ХV-ХVІІ ст."Ерудити".

Релігійно-політична  боротьба  та  її  вплив  на  історичну  думку.  Початок  кризи
середньовічного церковно-релігійного світогляду. Втрата церквою монополії у духовному житті
суспільства.  Ідеї  провіденціалізму  в  релігійно-історичній  думці  XV—XVII  ст.  Протистояння
гуманістично-раціоналістичної та традиційно - провіденціалістської течії в історіографії X\/-ХVIІ
ст.  Історична  концепція  Ж.Б.Боссюе.  "Єрудитські"  школи  ХVІ-ХVІІ  ст.  Роль  монастирів  і
монастирських  конгрегацій  у  їх  становленні.  Історіографічна  творчість  церковних  (Ж.Боланд,
Ж.Мобільон, Б.Монфокон) та світських "ерудитів". Накопичення історичних знань та історичних
матеріалів  у  творах  "ерудитів".  Розширення  джерельної  бази  історичних  досліджень.  Роль
ерудитів  у  становленні  допоміжних  історичних  дисциплін:  джерелознавства,  палеографії,
генеалогії,  геральдики,  нумізматики,  хронології.  Проблематика  історичних  творів  "ерудитів".
Розвиток біографічного жанру.

Посилення виливу церкви і держави на розвиток історичних знать у Росії. Теорія "Москва –
Третій  Рим".  Москва  як  спадкоємиця  Київської  та  Володимиро-Суздальської  Русі.  Проблема
"Схід-Захід" у російській історичній думці ХV-ХVІІ ст. Хронографи та їх значення для вивчення
світової історії.  Пізнє російське літописання. Воскресенський і  Ніконовський літописи, "Новий
літописець". Історичні погляди С.Медвєдева, А.Лизлова. Позалітописна історіографічна традиція.
Родовідні книги. Церковні та монастирські синодики. "Степенна книга".

Історіографія XVIII ст. Просвітництво
Передумови  розвитку  історичної  думки  та  історичних  знань  у  XVIIІ  ст.  "Освічений"

абсолютизм  і  його  реформи.  Криза  феодально-абсолютистського  ладу.  Революції  у  Північній
Америці і Франції. Криза середньовічного світогляду і розповсюдження ідеології просвітництва.
Раціоналістичні, матеріалістичні і атеїстичні тенденції у Просвітництві. Економічні і політичні ідеї
Просвітництва. Розвиток історичної освіти у країнах Європи.



Філософсько-методологічні основи просвітницької історіографії

Занепад  традиційно-провіденціалістської  історіографії.  Критика  теологічних  концепцій
історії  у  творах  просвітників.  Спроби  створення  філософії  історії.  Раціоналізм  й  історичний
детермінізм у просвітницькій історичній думці. Розум та ідеї як основні рушійні сили історії. Ідея
закономірності  історії.  Вчення  про  людину.  Уявлення  просвітників  про  суспільний  устрій,
виникнення приватної власності і держави. Подальша розробка і поширення теорії "суспільного
договору" (Ж.-Ж.Руссо). Роль географічного фактору в історії (Ш.-Л.Монтеск'є). Просвітники про
відмінність історичного шляху різних народів. Поняття "всесвітня історія"у творах істориків. Кон-
цепції всесвітньої історії. Теорія історичного прогресу у творах А.-Р.Тюрго і Ж.-А.Кондорсе. Зміст
і основні ознаки суспільного прогресу у творах просвітників. Історичні епохи як періоди розвитку
людського розуму.

Просвітники про роль і соціальні функції історії. Початок перетворення історії в наукову
дисципліну.  Розширення  тематики  історичних  досліджень.  Початок  вивчення  економічної  і
соціальної  історії,  культури,  побуту  і  звичаїв  народів.  Зародження  історичного  краєзнавства.
Розширення джерельної бази. Нові методи критики і використання джерел.

Напрями та історичні школи просвітницької історіографії у країнах світу

Зближення  національних  історіографій  на  фунті  просвітницьких  ідей.  Особливості  та
основні тенденції розвитку просвітницької історіографії у різних країнах світу.

Просвітницька  історіографія  у  Франції.  Зростання  інтересу  до  національного  минулого,
розуміння історії як науки про людину і важливішого засобу просвітлення умів. Полеміка між А.
де Буленвіл'є і Ж.Б.Дюбо по германо-романській проблемі, з питань методології історії Франції.
Історичні  погляди та праці  Вольтера.  Історичні  концепції  французьких філософів-матеріалістів
(Д.ДІдро,  К.-А.Гельвецій,  П.А.Гольбах).  Розвиток  просвітницької  історіографії  період
Французької революїцї XVIII ст.

Основні риси і особливості просвітницької історіографії в Англії її поміркований характер.
Історія  Англії  у  трактовці  Д.Юма.  Загально  історичні  погляди  Е.Гіббона.  Шотландська
філософсько-історична школа, її звернення до соціально-економічним аспектам історії Історичні
погляди А.Сміта.

Просвітницька  історіографія  в  Німеччині.  Історико-філософська  думка  німецького
Просвітництва  (Г.Е.Лессінг,  І.Кант,  І.В.Гетте,  Ф.Шіллер).  Геттингенська  історична  школа,
пізньопросвітницькі школи у німецькій історіографії.

Історичні  погляди  і  соціальне  політичні  концепції  північноамериканських  просвітників.
Ідея  визначності  і  обраності.  Зв'язок  Просвітництва  з  війною  за  незалежність  Творчість
Б.Франкліна  –  основа  протестантської  етики.  Еталітаризм  Т.Джефферсона.  Радикально-
демократичні концепції Т.Пейна. Ідеологія федералістського руху, її матеріалістичні елементи.

Просвітництво  в  Росії.  Поширення  раціоналістичних  ідей  в  історіографії.  Дворянська
концепція  В.М.Татіщева,  його  трактовка  утворення  та  розвитку  держави.  Норманська  теорія,
історичні погляди М.В.Ломоносова та його внесок у розвиток історичної науки. Раціоналістичні
традиції  з  історичних  творах  М.М.Щербатова  та  І.М.Болтіна.  Просвітницький  напрямок  в
історіографії та історичній думці (І.О.Третьяков, С.Е.Десницький, М.І.Новіков, О.М.Радищев).

Пізньопросвітницька  історична  думка  в  Росії.  Відгомін  історико-соціальних  течій
французьких просвітників у історичних поглядах декабристів і революційних демократів.

Історична думка наприкінці XVIIІ – у першій половині ХІХ ст. Романтизм
Соціально-політичні  наслідки Великої  Французької  революції.  Промисловий переворот і

загострення  соціальних  суперечностей.  Національно-визвольні  рухи  і  зростання  національної
свідомості народів Європи і Америки. Організаційні основи історичної науки. Викладання історії в
університетах і школах. Історія як самостійна навчальна дисципліна. Нові університетські центри
в  Росії.  Історична  періодика.  Публікація  джерел.  Утворення  і  діяльність  наукових  історичних
товариств.  Посилення  інтересу  громадськості  до  історії.  Досягнення  історичної  романістики
(В.Скотт, Д.Ф.Купер, В.Гюго, О.С.Пушкін, К.Ф.Рилєєв, М.В.Гоголь).



Філософсько-методологічні  засади  романтичної  історіографії  Криза  просвітницької
методології.  Романтизм та його роль у розвитку історичної думки. Внутрішня суперечливість і
неоднорідність  Романтизму.  Консервативні,  ліберальні  та  радикально-демократичні  напрями  у
суспільно-політичній думці доби Романтизму. Значення історичної публіцистики для становлення
романтичної  історіографії,  історико-публіцистичні  твори  Е.Бьорка,  Ф.Шлегеля,  Ж.  де  Местра,
Л.Бональда.  Критика просвітницької  методологи у творах романтиків.  Історики-романтики про
народ і "народний дух". Нація і сім'я як основа суспільних зв'язків. Ідея органічного, спонтанного
розвитку суспільства. Вплив ідей провіденціалізму на історичні концепції романтиків. Політичні
вчення  та їх  роль  у розвитку історіографії.  Історико-політичні  концепції  А.Токвіля.  Філософія
історії  Г.В.Гегеля  та  її  вплив  на  історіографію.  Теорії  економічного  романтизму.  Історико-
економічні  погляди  Ш.Л.Сісмонді.  Ідеалізація  середньовіччя  у  творах  романтиків.  Розвиток
принципів історизму в історіографії романтизму.

Французька історіографія доби реставрації

Ствердження  буржуазного  суспільства.  Історія  як  "наука  століття".  "Клерикально-
монархічний  романтизм  Ж.де  Мастра,  Л.  де  Бональда,  його  провіденціалістська  основа.
Романтичний скептицизм Ф.Г.Шатобріана. Теорія завоювання графа Ф. де Монлоз'є.

Вплив ідей просвітництва і  романтизму на представників французької історичної школи
доби Реставрації. Проблеми революції в ліберальному романтизмі. Історичні погляди і концепція
світової  історії  К.-А.  де  Сен-Сімона.  Роль  релігійно-філософських  систем  в  історії  людства.
Основні  етапи  всесвітньої  історії.  Соціально-історична  система  К.-А.Сен-Сімона  і  намагання
обґрунтувати  закономірність  прогресу.  К.-А.  Сен-Сімон як ідеолог  індустріалізму.  Вплив Сен-
Сімона і теорії "народного руху" на формування історичних поглядів О.Т'єррі, Ф.Гізо, Ф.Мін'є,
А.Т'єра.  Від  теорії  завоювання до концепції  боротьби класів в  історії.  Теорія класів і  класової
боротьби у  науковій  спадщині  історичної  школи доби  Реставрації.  О.Т'єррі  -  "батько  класової
боротьби". О.Т'єррі та Ф.Гізо про природу і походження класів, основні етапи класової боротьби у
європейських країнах в епоху середньовіччя і Нового часу. Еволюція поглядів О.Т'єррї та Ф.Гізо
на роль класової  боротьби в історії.  Ф.Гізо і  історія  європейської  цивілізації.  Концептуальне і
методологічне значення поняття "цивілізація" у працях Ф.Гізо.

Історія Великої Французької революції кінця XVIII ст. у творах Ф.Мін'є і А.Т'єра.
Історіографія  30-40 років XIX ст.  Політична теорія  А.Токвіля.  Цезаризм як  породження

демократії.  Ж.Мішле  і  демократичний  напрямок.  Народ  –  головна  сила  історія.  Поява
"робесп'єристського"  напрямку.  Л.Блан  про  великі  принципах  авторитету,  індивідуалізму  і
братерства. 

Підйом німецького історизму

Розвиток системи університетської освіти. Діяльність історичних товариств по вивченню
локальної історії. Вплив німецької класичної філософії. Причини інтересу німецьких філософів до
історії.  І.Г.Фіхте  і  його  теорія  історичного  процесу.  Проблема  держави  в  творчості  І.Г.Фіхте.
Історичні  погляди  Ф.В.Шеллінга.  Історична  концепція  Г.Ф.В.Гегеля.  Діалектичне  розуміння
історичного процесу. Ідея прогресу, мети і сенсу історії. Різні види історіографічної літератури в
інтерпретації  Гегеля.  Діалектичне розуміння  зв'язку внутрішнього  змісту і  "зовнішніх" явищ в
історії.  Історія  як  процес  самопізнання  світового  духу.  Свобода  як  сутність  світового  духу  і
світової історії.  Світова історія  та її  сенс  у концепції  Гегеля.  Історичні  та неісторичні народи.
Основні  етапи  розвитку  світової  історії.  Вплив  на  історичну  думку  XIX  ст.  гегелівського
панлогізму.

Історична школа права в Німеччині (К.Ф.Савін'ї, К.Ф.Ейхгорн). Критика істориками школи
права  історико-соціологічних  і  правових  поглядів  просвітників  та  ідеологів  Французької
революції.  Історизм,  його  характер  і  основні  риси  у  працях  істориків  школи  права.  Ідея
органічного  розвитку  історії.  Критика  революцій  і  революційних  теорій.  Розвиток  теорії
"народного  духу"  історичними  школами  права.  Концепція  і  періодизація  всесвітньої  історії,
історична школа права про значення джерел в історичному дослідженні. Ідеї  традиціоналізму в
"історичній школі права".



Становлення  історично-політичної  школи  Л.Ранке.  Вплив  філософії  історії  Гегеля  ні
історичні погляди Ранке. Зв'язки Ранке з історичною школою права, історизм і об'єктивізм Ранке.
Релігійно-романтична  концепція  світової  історії  у  творах  Ранке.  Роль  особи  в  історії.  Ідея
боротьби  "національних  організмів".  Критичний  метод  Ранке.  Полеміка  Ранке  з  істориками
гейдельберзької школи Ф.К.Шльоссером, Г.Гервінусом, В.Ціммерманом. Метод точного описання
фактів. Проблема відбору історичних фактів. Зовнішня і внутрішня критика джерел, вплив методів
історико-філософської критики джерел Б.Нібура на критичний метод Ранке.

Подальша еволюція історико-політичного напряму. "Малогерманська" (І.Дройзен, Г.Зібель,
Г.Трейчке)  і  "великогерманська"  (Ю.Фіккер.  І.Яник)  школи  у  німецькій  історіографи.  Вплив
романтичної  методології  історичної  школи  права  і  ранкеанської  концепції.  Роль  держав  і
держаних інститутів в історії. Всесвітня історія як історія боротьби за утвердження національних
держав. Розвиток принципів історизму. Вчення про своєрідність і неповторність історичних подій
і  явищ.  Критика  ідеї  закономірності  історії  та  історичних  законів.  Ідея  провіденціалізму  та  її
трактування послідовниками Ранке. Вплив німецьких історико-політичної та історико-державної
шкіл на історичну науку країн Західної Європи.

Вплив романтизму на англійську історичну науку  Зростання консервативних настроїв на
рубежі  віків.  Полеміка Т.Мальтуса  і  У.Годвіна.  Утилітаризм І.Бентама і  Д.Рікардо.  В.Скотт як
романіст і історик. Становлення економічної історії.

Політична  школа  Т.Карлейля  і  Д.Фроуда  в  англійській  історіографії.  Роль  революції  та
особистості в історії. Ідеї чартизму в працях Д.О.Брайена.

Історична думка в Росії у дореформений період 

Основні напрямки історичної думки в Росії. Історичні погляди М.М.Карамзіна Дворянсько-
монархічна  концепція  історії  Росії  в  "Історії  держави  Російської.  "Проблема  "Росія  Захід"  у
творчості Карамзіна. Роль держави і самодержавства в російській історії. Філософсько-теоретичні
основи державної школи. Вплив філософії історії Гегеля на історичний світогляд представників
державницької школи. Історичні погляди С.М.Соловйова і його роль у формуванні державницької
школи.  Народ,  держава,  особа  в  історичній  доктрині  С.М.Соловйова.  Боротьба  родових  і
державних "начал" в історичному розвитку суспільства.  Принципи єдності  всесвітньої історії  і
відносної своєрідності історії окремих народів. Роль географічного фактору в історії. Держава як
рушійна сила історії. Історичні погляди К.Д.Кавеліна і Б.М.Чичеріна. Критика слов'янофільських
уявлень  про  общину.  Вивчення  історії  державних  установ  і  правових  інститутів.  Еволюція
державної  школи Удосконалення методів історичних досліджень і  розвиток джерелознавства  в
російській історіографії.  Розширення джерельної бази історичної  науки.  "Скептична" історична
школа  (М.Г.Каченовський,  С.М.Строєв,  О.М.Бодянський).  Критичний  аналіз  історіографічної
спадщини. історико-філологічний метод критики і аналізу джерел у працях істориків "скептичної
школи.  Формування  ідеології  слов'янофілів  і  західників.  Дискусія  про  характер  і  перспективи
розвитку  Заходу  і  Росії.  Формування  слов'янофільскої  концепції  особливого  шляху  Росії
М.П.Погодін.  Теорія  "народного  духу"  та  її  інтерпретація  у  творах  слов'янофілів.  Тези  пре
докорінну  відмінність  історії  Росії  від  історії  Західної  Європи  в  історичних  концепція
М.П.Погодіна, М.Г.Устрялова, С.П.Шевильова. Теорія ."офіційної народності".

Історичний  процес  у  концепціях  західників  (П.М.Кудрявцев,  Т.М.Грановський
К.Д.Кавелін).  Європоцентризм  західників.  Проблема  єдності  історії  Європи,  Росії  та  Сходу
Європейська  історія  в  ліберальній  трактовці  Т.М.Грановського.  Т.М.Грановський  про  мету
спрямування  історичного  процесу.  Співвідношення  історії  та  сучасності  у  працям
Т.М.Грановського. Еволюція історико-філософських поглядів західників і слов'янофілів.

Оформлення  революційного  демократизму.  В.Бєлінський.  Відображення  гегельянства  і
сенсімонізму у творчості О.І.Герцена. Ідея "російського соціалізму".

"Рання школа" в історіографії США.

Становлення  історичної  науки  у  США.  Вплив  європейського  романтизму.  Особливості
американського романтизму. "Рання школа" в історіографії США. Історичні погляди Д.Бенкрофта,
Ф.Паркмена, Д.Мотлі, І.Прескотта, Р.Хілдрета.

Основні ідеї слов'янського Просвітництва і романтизму.



Ідеологія  Романтизму  і  національно-визвольні  рухи  слов'янських  народів.  Польська
історіографія.  Реформаторська  направленість  праць  Г.Коллонтая  і  С.Сташица.  Концепція
конституційної  монархії  А.Нарушевича.  І.Лелевель  -  засновник  романтичної  польської
історіографії.  Методологічні  і  методичні  принципи  Лелевеля.  Синтезуюча  історія  польського
народу в його працях.

Національно-романтичні  ідеї  в  чеській  і  словацькій  історіографії.  Історичні  погляди
Ф.Палацького, К.Ербена, П.Шафарика.

Романтична течія у сербській, хорватській та болгарській історіографіях.

Історична наука у другій половині XIX ст. Позитивізм
Соціально-політичні  на  ідейно-теоретичні  умови  розвитку  історичної  науки.  Революції

1848-1849  рр.  Завершення  промислового  перевороту  в  країнах  Західної  Європи  та  Америки.
Реформи  60-70-х  рр.XIX  ст.  у  Росії.  Національно-визвольні  рухи  і  розвиток  історичної  науки.
Криза  романтизму.  Розвиток  природничих  наук.  Вплив  консервативних,  ліберальних  і  со-
ціалістичних  течій  суспільної  думки  на  історію  як  на  точну  науку  і  самостійну  наукову
дисципліну.

Розвиток організаційних основ і джерельної бази історичної науки. Викладання історії у
вищій та середній школі. Виникнення науково-дослідних установ. Утворення нових періодичних
видань, наукових історичних товариств і об'єднань. Посилення зв'язків між науковими центрами
та істориками різних країн. Утвердження практики міжнародних дискусій з актуальних проблем
історії.

Позитивізм: методологія і напрямки історичних досліджень 

Еволюція  західноєвропейського  лібералізму  після  революцій  1848-1849  рр.  Посилення
соціальних та національних протиріч.  Бурхливий розвиток природознавчих наук  і  формування
позитивістської філософії. О.Конт як родоначальник позитивізму. "Позитивна" філософія Конта та
її  розвиток  в  історико-соціологічних  теоріях  і  концепціях  Г.Спенсера,  Д.С.Мілля,  І.Тена,
Г.Т.Бокля.  Вплив  ідей  Сен-Сімона  і  теорії  Ч.Дарвіна  на  "позитивну  філософію"історії.  ідея
закономірного  розвитку  історичного  процесу.  Філософи-позитивісти  про  основні  "природні
закони розвитку історії  та суспільства.  Ідея  взаємовпливу матеріальних і  духовних чинників у
розвитку суспільства. "Теорія факторів". "Загальний еволюціонізм" - основа історичного процесу.

Позитивісти про необхідність створення точної об'єктивної історичної науки. Місце історії
серед  інших  наук  про  природу  і  суспільство.  Історія  і  соціологія.  Завдання  історичної  науки.
Проблеми відбору, класифікації і описання фактів. Поняття історичного факту в позитивістській
історіографії.  Розвиток  критики  джерел.  Фактографізм  і  уникнення  історико-соціологічних
узагальнень у працях істориків-позитивістів.

Проблематика і основні напрями позитивістської історіографії 

Вплив  позитивізму  на  становлення  і  розвиток  історико-економічного  напряму  в
історіографії. Економічна інтерпретація історії. Статистичний метод і його роль у вивченні історії.
Позитивістська  основа  "старої"  і  "нової"  історико-економічних  шкіл  у  німецькій  історіографії.
Праці  Б.Гільдебранта  і  Г.Шмоллера.  Роль  К.Лампрехта  у  розвитку  історико-економічного
напрямку в історичних науках. К.Бюхер і його періодизація розвитку світової економіки і світової
історії.  Історико-економічний  напрямок  у  французькій,  англійській,  російській  і  українській
історіографії. Економічна історія у США.

Культурно-історичний  напрямок  у  позитивістській  історіографії.  Німецька  культурно-
історична  школа  (Я.Буркхардт,  Г.Фрейтаг).  Культурно-історичні  школи  в  Росії  (В.Гер'є,
М.С.Корелін, І.М.Гревс). 

Наукові центри і школи позитивістської історіографії 

Позитивістська  історіографія  в  Англії. Основні  явища  суспільної  думки.  Виникнення
соціального  дарвінізму і  колоніально-імперського  мислення.  Філософсько-соціологічна  система
Г.Спенсера.  Різні  типи  і  етапи  розвитку  суспільства  в  його  вченні.  Біологізація  історичного
процесу.



Кембриджська і Оксфордська історичні школи. Погляди У.Стеббса і Д.Актона. Історичні
концепції  позитивістів.  Г.Т.Бокль  –  історик  цивілізації.  "Коротка  історія  англійського  народу"
Д.Р.Гріна  як  твір  нового  типу.  Трактовка  С.Гардинером  англійської  революції  як  релігійної
пуританської революції.

Розвиток  економічної  історії  в  працях  Т.Роджерса,  У.Кеннігема,  У.Ешлі.  Проблема
промислового  перевороту  в  трактовці  А.Тойнбі.  Колоніальна  політика  у  висвітлені  Дж.Сілі,
Дж.Фруда.

Наростання інтересу до соціальних проблем. Подружжя С. і Б.Верби - перші історики тред-
юніонізму.  Фабіанське  товариство  і  ідеї  промислової  демократії.  Е.Б.Бакс  і  перші  спроби
марксистської інтерпретації історії.

Позитивістська історіографія у Франції. Основні тенденції в політиці і економіці. Розклад
школи Реставрації. Позитивістські історичні школи. А.Токвіль та ідеї еволюційного континуітету
в  історії.  Аграрна  проблема  у  висвітлені  Токвіля.  Культурно-історична концепція  І.Тена,  його
психологічний метод вивчення суспільства.  Консервативна трактовка французької революції  як
розгулу  диких  пристрастей.  Походження  феодалізму  і  романо-германська  проблема  в  працях
Н.Д.Фюстеля де Куланжа

Ж.Мішле як один з останніх представників романтизму, його полеміка з Е.Кіне. "Зміна віх"
у французькій історіографії у 70—90-ті роки, торжество позитивізму. Превалювання ліберально-
республіканської школи А.Олара у вивчені революції. Історіографія зовнішньої політики у школі
А.Сореля.  А.Дебідур  і  дипломатична історія Європи XIX століття.  "Вступ  до вивчення історії"
Ш.Ланглуа і Ш.Сеньобоса "біблія позитивізму".

Утвердження  позитивізму  в  історіографії  США. Розвиток  історичної  науки  після
Громадянської війни і послаблення романтизму.  Політизація історичної думки в період війни і
Реконструкції. X.Грілі і його "Американський конфлікт". Ідеї позитивізму в працях Х.Дж.Репера,
вплив ідей Дарвіна і Спенсера на американську суспільно-політичну думку. Д.Родс і пропаганда
компромісу в історії.

Формування  англосаксонської  школи.  Апологетичні  мотиви  в  працях  її  представників
(Герберт Адамс, Д.Фіске, Д.Мак Мастер). Культурна і дипломатична історія Генрі Адамса.

Позитивізм  і  ідеологія  Рісорджіменто  в  Італії. Провідна  роль  філологічної  школи.
Проблеми національного об'єднання і відродження. Складання експансіоністського направлення.
А.Оріані  –  пропагандист  колоніальної  політики.  Марксистська  інтерпретація  історії  в  працях
А.Лабріоли.

Іспанська  історіографія  в  останній  третині  XIX  ст. Католицька  школа  та  її  виразник
М.Менендес Пелайо. Консервативно-монархічна концепція А.Кановаса. Посилення позитивізму в
кінці  XIX  ст.  Критика  провіденціалізму  в  працях  Р.Альтаміри.  Демократичні  тенденції:  Ф.Г.
Маргаль. Історіографія Каталонії.

Пореформена  російська  історіографія. Початок  вивчення  нової  історії  в  російських
університетах. Західна історіографія в оцінках М.М.Петрова. Проблеми німецької і французької
історії (В.В.Бауер і В.І.Герьє). Вчення М.Я.Данилевського про культурно-історичні типи в історії.
Формування соціально-економічного направлення. Праці І.В.Лучицького про революційний рух у
Франції. "Російська школа" у вивченні Великої французької революції (М.І.Карєєв, І.В.Лучицький,
М.М.Ковалевський, П.А.Кропоткін). Узагальнююча історія Західної Європи М.І.Карєєва.

В.О.Ключевський та його школа.  Теорія фактів та її  розвиток у позитивістських працях
Ключевського. Відмова від ідеї органічного розвитку історичного процесу. Співвідношення історії
і соціології, загальної і "місцевої історії". Поняття, суспільних класів і їх взаємодії в історичному
розвитку.  Розробка  Ключевським  загальної  концепції  історії  Росії.  Історичні  погляди
П.М.Мілюкова, П.Н.Павлова-Сильванського, А.А.Корнілова, М.О.Рожкова. П.Ф.Платанова. Вплив
позитивістської  методології  історії  на  народницьку  історіографію.  Історія  народу  як  об'єкт
вивчення.  Тематика  історичних  творів  і  досліджень  істориків-народників  П.Л.Лаврова.
М.К.Михайловського, В.І.Семевського.

Проблема  нової  історії  і  історичного  пізнання  в  працях  Г.В.Плеханова,  його  апологія
якобінської диктатури і увага до питань соціальної і національної психології.



Австрійська  соціологічна  думка. Біологічна  трактова  історії  Л.Гумполовичем.
Г.Ратценхофер і розуміння історії як боротьби рас. Консервативні і ліберальні концепції революції
1848 р. Австромаксистська концепція культурно-національної автономії.

Позитивізм в угорській історичній науці. Праці Д.Паупера, Х.Марцалі. "Історія угорського
селянства" І.Ачаді.

Польська  історіографія. Варшавська  (Т.Корзон,  Т.Смоленський)  і  Краківська
(Ю.Шуйський,  М.Бобринський)  історичні  школи,  їх  загальні  риси  та  відмінні  особливості
Полеміка  між  Варшавською  і  Краківською  (В.Калина,  Ю.Шуйський,  С.Смолька)  історичними
школами. Польська історія в романах Г.Сенкевича.

Позитивістська течія у чеській історіографії (Я.Голл, А.Резек, Й.Пекарж. Консервативний
і  ліберальний  напрямки  в  Чехії.  Критика  В.Томеком  романтичних  концепцій  консервативних
позицій.  Я.Голл  –  засновник  позитивістського  направлення.  Історико-соціологічна  концепція
Т.Масарика.

Словацька  історіографія (Ф.Сасинек).  Елементи  романтизму  у  трактовці  історії
Словаччини Ю.Богго.

Зародження  румунської  національної  історіографії. Н.Белческу  і  М.Когелничан.
Романтична  школа  Б.Хасдеу.  Складання  позитивістської  концепції.  Узагальнюючі  праці
А.Ксенопола. "Критична школа" Д.Ончула і І.Богдана.

Становлення історичної науки у Сербії (В.Караджич, С.Маркович). Критичний напрямок у
сербській  історіографії  (І.Рувару,  С.Новакович).  Хорватська (Ф.Рачкі,  Т.Смічиклас),  словенська
(А.Линхарт, Ф.Кос) історіографія.

Історична  наука  в  Болгарії (З.Стоянов,  Д.Страшиміров,  І.Шишманов).  Елементи
просвітництва,  романтизму  і  позитивізму  в  болгарській  історіографії.  Творчість  М.Дринова.
Концепція болгарського відродження З.Стоянова.

Формування  національної  історіографії  в  країнах  Латинської  Америки. Ліберально-
буржуазний і консервативний напрямки. Дискусія про співвідношення автохтонної і європейської
основ в історичних долях латиноамериканських народів. Проблем "цивілізація-варварство"

Провідні представники ліберальні історіографії – В.Ф.Лопес (Аргентина), Д.Б.Араа (Чилі),
Х.С'єра (Мексика), Ж.Ф.Роша Помбу (Бразилія). Косервативо-клерикальні напрямки – Р.Вальдес
Сотомайер і А.ВІвес (Чілі), Ф.Бульнес (Мексика), Ж.Олівейра Ліма (Бразилія).

Психологічні (Х.Мехія) і расово-біологічні (Х.Абреу Капістрану) інтерпретації історичного
процесу. Ідеї революційного демократизму (А.Моліна Енрікес, Е.да Кунья Х.Марті).

Ідеї позитивізму в історіографії країн Азії.

Еволюція і початок кризи позитивістської історіографії
Прогрес в організації, масштабах і техніці історичного дослідження. Криза як перемінна

наукової парадигми. Втрата соціально-історичного оптимізму. Відголос кризи природознавства в
гуманітарних  науках.  Атака  на  спрощення  позитивізмом і  марксизмом складності  і  специфіки
історичного  пізнання.  Посилення  сумнівів  в  пізнавальних  можливостям  історичної  науки.
Специфічні особливості кризи в різних країнах .

Перші  прояви  кризи  позитивістської  історіографії.  Спроби  оновлення  теоретико-
методологічної  бази  історичної  науки.  Теорія  культурно-історичного  синтезу  К.Лапрехта.
Історико-теоретичні  студії  Ш.Ланглуа  і  Ш.Сеньобоса.  Концепція "загальної  історії"  Е.Лавісса  і
А.Рамбо.

"Російська  історична  школа"  загальної  історії  (І.В.Лучицький,  М.М.Ковалевський,
М.І.Карєєв,  П.Г.Виноградов,  Є.В.Тарле).  Критика  фактографізму  ранньої  позитивістської
історіографії, філософського вчення О.Конта і моністичного розуміння історії. Підпорядкування
історичного матеріалізму потребам соціологічних узагальнень. Розвиток порівняльно-історичного
методу і  його  значення  у  вивченні  історії  Росії  і  Заходу.  Особливо проблематики  історичних
досліджень істориків "російської історичної школи" та її  вилив в європейську історичну науку.
Еволюція і доля "російської історичної школи" після Жовтневої революції 1917 р.

Історичний матеріалізм і зародження марксистської історіографії.



Історичні й теоретичні джерела марксистської методології історії. Формування і еволюція
історичних  поглядів  К.Маркса  і  Ф.Енгельса.  Критика  ідеалістичних  концепцій  історії.
Об'єктивність  законів  історичного  розвитку.  Теорія  суспільно-економічних  формацій  –  основа
матеріалістичного розуміння історії. Маркс і Енгельс про роль матеріальних і духовних факторів у
розвитку  суспільства.  Марксистська  концепція  всесвітньої  історії  як  закономірного  процесу
послідовної  зміни  соціально-економічних  формацій.  Революції  та  їх  роль  у  зміні  соціально-
економічного ладу і розвитку історії людства. Класова боротьба як рушійна сила історії. Проблема
єдності  історії  Сходу і  Заходу в  творах  Маркса.  Концепція "азійського  способу виробництва".
Періодизація  всесвітньої  історії  та  її  критерії.  Основні  проблеми  всесвітньої  історії  в  творах
Маркса  і  Енгельса.  Становлення  марксистської  історичної  школи  (В.Лібкнехт,  А.Бебель,
К.Каутський).

Історична наука в кінці ХІХ - першій половині XX ст.
Загострення  соціально-політичних  і  міжнародних  суперечностей.  Перша  і  друга  світові

війни.  Соціалістична  революція  в  Росії.  Посилення  ідейно-теоретичної  боротьби  в  історичній
науці.  Розмежування  і  загострення  суперечностей  між  марксистською  та  немарксистськими
течіями в історіографії. Вплив наукових відкриттів у природознавстві на уявлення про світ і життя
людини. Криза позитивістської історіографії. Методологічні дискусії у Німеччині, Франції, Росії,
США. Ставлення нових соціально-політичних наук: соціології, історичної демографії, історичної
психології, історичної антропології, історичної географії. Питання пре роль і функції історичної
науки.

Організаційні основи історичної науки. Зміцнення міжнародних наукових зв'язків. Перші
міжнародні  конгреси  історичних  наук.  Реорганізація  системи  науково-дослідних  установ
історичного профілю в СРСР. Національні та міжнародні історичні товариства.

Неокантіанська методологія історії.

Антипозитивістський  характер  неокантіанської  філософії  і  методології  історії.  Критика
позитивізму  в  працях  В.Дільтея  і  баденської  школи  істориків-неокантианців  (В.Віндельбанд,
Г.Ріккерт).  Класифікація  наук,  ідеографічні  науки.  Місце  історії  в  системі  наук.  Вчення  про
неповторність  і  індивідуальність  історичних подій.  Утвердження ідеї  суб'єктивного сприйняття
минулого. Питання про місце і роль історії у пізнавальному процесі. Виступи проти можливостей
об'єктивного  і  повного  пізнання  історичного  процесу.  Критика  позитивістських  уявлень  про
історичний факт, ідеї єдності історичного процесу. Теорія культурних типів Г.Ріккерта. Погляди
В.Дільтея щодо вивчення історії шляхом "розуміння", Історико-соціологічна концепція М.Вебера.
Ставлення Вебера до марксизму. Теорія "ідеальних типів" її методологічні можливості у вивченні
історії.

Історико-критичний неогегельянський напрямок в історіографії.

Ідейно-теоретичні  джерела  неогегельянської  філософії  і  методології  історії,
антипозитивістський  характер.  Суб'єктивізм  історичних  поглядів  істориків-неогегельянців.
Історико-теоретичні концепції Б.Кроче. Історія як вид мистецтва, історія як процес самопізнання
людини. Б.Кроче про обмеження можливостей пізнання історії

Неогегельянський  напрямок  в  історіографії  Англії.  "Критична  історія"  Ф.Бредлі  та
послідовники,  історичні  погляди  Д.Оукшота.  Р.Колінгвуд  про  зовнішню і  внутрішню сторони
історичного процесу,  історичних подій і явищ. Питання про сенс історії. Історія як відтворення
минулого  досвіду.  Критика  ідеї  прогресу.  Прогрес  як  продукт  історичного  мислення.  Роль
значення уявлення в пізнанні минулого.

Релігійно-філософські концепції історії

Історичні  і  теоретичні  джерела  релігійно-філософського  пояснення  історії   в  Росії.
Філософська  історія  В.С.Соловйова.  Теократична  концепція  розвитку  історії  та  державного
устрою. Ідея єдності історії людства та історичного процесу. Історія і есхатологія. Песимістичні
мотиви  в  історичних  поглядах  В.Соловйова.  Критика  неокантіанської  методології  історії.
Філософія історії у творах М.О.Бердяєва. Пам’ять як основа історії. Проблеми Бога і людини в
історії.  Вчення про "небесну історію".  Сенс історії.  Суспільний прогрес і  кінець історії.  Криза



гуманізму  як  основу  кризи  світової  історії.  Бердяєв  про  роль  християнства  у  світовій  історії.
Історичні погляди і філософія історії Л.П.Карсавіна. поняття історії та "історичного". Питання про
зв’язок природи та  історії.  Мета і  сенс  історії  в  історико-філософських студіях  М.О.Лоського.
проблема  "Схід-Захід"  в  історичних  концепціях  С.М.Соловйова,  М.О,Бердяєва,  Л.П.Карсавіна,
М.О.Лоського.

Теорія  "євразійства"  (М.С.Трубецький,  Г.В.Флоровський,  П.М.  Савицький).  Критика
ідеології  європоцентризму.  Вчення  про  "Росію-Євразію".  Географічні,  релігійні  і  культурно-
історичні особливості Євразії. Еволюція теорії "євразійства".

Релігійно-філософські  концепції  в  історіографії  країн  Західної  Європи.  Неотомізм,
неопротестантизм в історичній науці (Ж.Марітен, М.Грабман та ін.)

Теорія циклічного розвитку світової історії.

Соціальні  та  ідейно-теоретичні  джерела  теорії  циклічного  розвитку  історії.  Історичні
погляди  і  метод  історичного  дослідження  О.Шпенглера.  "Морфологія  культури".  Історія  як
послідовна  зміна  ізольованих  самобутніх  культур.  Загальне і  особливе  в  історичному процесі.
Вилив позитивізму на концепцію всесвітньої історії О.Шпенглера.

Теорія цивілізацій А.Дж.Тойнбі. Порівнянний метод вивчення цивілізацій. Примітивні та
цивілізовані суспільства. Причини і передумова загибелі старих і виникнення нових цивілізацій.
Динаміка  внутрішнього  розвитку  окремих  цивілізацій.  А.Тойнбі  про  основні  етапи  розвитку
світової історії.

П.Сорокін  і  його  філософсько-історична  схема  зародження  і  занепаду  "культурних
суперсистем".

Філософія екзистенціалізму та її вплив на історичну думку.

Проблема  світової  історії  у  філософії  екзистенціалізму.  Історичні  погляди  К.Ясперса.
Критика теорій циклічного розвитку О.Шпенглера і А.Тойнбі. Єдине походження і єдиний шлях
розвитку світової  історії.  Утвердження  пріоритету  духовного  фактору у  розвитку історії.  Ідея
єдності духовного життя людства. Вчення К.Ясперса про "осьову епоху людства".

Схема розвитку світової історії. Історичні погляди М. Хайдеггера. Поняття історії філософії
Хайдеггера. Поведінка і місце людини в історії. Філософи-екзистенціалісти про сенс історії.

Становлення "нової" історичної науки. Школа "Анналів"
Критика позитивізму у французькій історіографії. Соціологічна школа Е.Дюркгейма. Теорія

"культурно-історичного синтезу" А.Берра. Створення і діяльність Міжнародного центру синтезу в
історичній науці. Виникнення історичної школи "Анналів".

Історико-теоретична спадщина Л.Февра і М.Блока. Критика позитивізму, неокантианської
методологи та теорії  циклічного розвитку історії.  М.Блок і  Л.Февр про необхідність створення
цілісної історії людини і суспільства,  історія як наука про людину в історичному часі. Поняття
"історичний час".

Діалектика загального і особливого в теорії "глобальної історії", історики школи "Анналів"
про  взаємозв'язок  історії  з  іншими  науками  про  людину  і  суспільство  -  соціологією,
антропологією, психологією, демографією та ін. Місце історії серед наук про людину. Л.Февр і
М.Блок  про  зв'язок  минулого  і  сучасності.  Можливість  об'єктивного  вивчення  історії.  Новий
підхід до вивчення джерел. Невичерпність інформаційного змісту джерел. Розширення джерельної
бази історичної науки.

Розширення проблематики історичних досліджень у "новій історичній науці". Економічна
історія та історія розвитку соціальної структури суспільства. Пріоритет соціальної історії. Поняття
менталітету і його дослідження. Вплив "нової історичної науки" на розвиток світової історіографії.

Марксистська історіографія
Розвиток теорії історичного матеріалізму. Праці Г.В.Плеханова з питань матеріалістичного

розуміння  історії.  Захист принципу історичного монізму.  Критика немарксистської  методології
історії. Критика Плехановим і Леніним народницької історіографії і об'єктивізму позитивістської
історичної  науки.  Ленін  про загальні  принципи історичного  дослідження.  Теорія  імперіалізму.



Проблеми  марксистського  розуміння  історичного  процесу  у  працях  Каутського,  Бернштейна,
Троцького, Фостера. Виникнення осередків марксистської історіографії у країнах світу

Становлення  марксистської  історіографії  в  СРСР.  М.М.Покровський  та  його  внесок  у
розвиток марксистської історичної науки. Концепція всесвітньої історії та історії Росії у працях
Покровського. Дискусії 20-х років XX ст. з питань теорії соціально-економічних формацій та їх
значення  для  створення  марксистської  концепції  всесвітньої  історії.  Посилення  партійно-
державного  контролю  за  розвитком  історичних  досліджень.  Критика  "школи"  Покровського.
Постанови РНК СРСР і  ЦК ВКП(б) "Про викладання громадянської історії  в школі" (1934 р.).
Підготовка  підручників  з  історії.  "Короткий  курс  історії  ВКП  (б)"  і  початок  догматизації
марксистської  історії.  Сталінізм  та  історична наука.  Перегляд  проблематики  історичних дослі-
джень. Наукові студії В.І.Невського, О.М.Панкратової, С.М.Дубровського, І.І.Мінця.

Немарксистські течії та школи в умовах утвердження марксистської історіографії в СРСР.
ідейно-політична боротьба у радянському суспільстві та її вплив на розвиток .історичної науки.
Російські  неокантіанці  Р.Ю.Віппер,  Д.М.Петрушевський  і  О.С.Лаппо-Данилевський.
Пізньопозитивістська  історіографія  (М.І.Карєєв,  М.К.Любавський,  М.О.Рожков).  Розгортання
критики немарксистських течій в історичній науці. Утвердження атеїзму і примусова ліквідація
релігійно-філософського  напрямку  в  історіографії.  Репресії  проти  істориків  та  їх   наслідки.
Еволюція  поглядів  частини  немарксистських  істориків  та  їх  перехід  на  позиції  історичного
матеріалізму (Є.В.Тарле, В.І.Пічета, Б.Д.Греков, О.В.Бахрушин).

Характер і особливості розвитку національних історіографій.

Основні течії і напрямки французької історіографії. Школи А.Матьєза і А.Олара. Історичні
твори Ж.Лефевра. Історичні погляди і праці Д.О.Тревельяна і Д.Гобсона, Економічна і соціальна
історія  в  англійській  історіографії,  історична наука  у  США. Теорія  презентизму.  Економічний
напрямок  в  історіографії  США,  Історичні  концепції  і  дослідження  Т.Тернера,  Ч.Бірда  і
В.Л.Паррінгтона. Історична школа Д.Коммонса. "Школа консенсусу" та її еволюція.

Німецька  історіографія.  Німецький  історизм  і  його  течії.  Історичні  праці  Е.Трьольча,
Ф.Мейнеке, Соціально-економічна історія (О.Хінтце, В.Зомбарт). Історична наука в Німеччині в
умовах панування фашизму. 

Італійська історіографія в період фашистської диктатури.
Польська  історіографія  Історико-правова  школа.  Школа  М.Хадельс-мапа.  "Санаційна"

історіографія. Історична наука в Чехословаччині. Розробка проблеми виникнення чехословацької
держави.  Угорська історіографія та її  течії.  Концепція "Історії  духу"  в угорській  історіографії.
Болгарська  історіографія  (В.Златарський,  П.Мутаоргієв).  Югославська  історіографія.  Напрямок
"інтегрального югослов'янства".

Історична наука у другій половині XX ст.
Соціально-політичні умови розвитку історичної науки.  Науково-технічна революція та її

вплив  на  методологію  суспільних  наук.  Наростання  економічної  кризи.  Протиборство  різних
соціально-політичних  систем.  Загострення  ідеологічної  боротьби.  Національно-визвольні  рухи.
Падіння колоніальної системи. Політичні та соціально-економічні перетворення у СРСР і країнах
Східної Європи. Розпад СРСР і становлення нових незалежних держав.

Організаційні  основи  історичної  науки.  Посилення  взаємовпливу  національних
історіографій.  Національні  та  міжнародні  наукові  центри,  товариства,  періодичні  видання.
Міжнародні конгреси історичних наук та їх значення для розвитку світової історіографії. Місцева
історія та історія краєзнавства. Проблеми викладання історії в школі. Система вищої історичної
освіти у сучасному світі.

Криза традиційного історизму та спроби її подолання.

Еволюція  неокантіанства.  "Метод  індивідуалізації"  у  працях  Г.Ріттера,  Ф.Мейнеке,
Д.Реніра. Неопозитивістська течія у сучасній історіографії (К.Поппер, К.Фішер). Екзистенціалізм і
його  вплив  на  історичну  науку.  Релігійно-філософські  концепції  історичного  процесу
(Т.Баттерфілд).  Методологічні  дискусії  60—80-х  XX ст.  років  у  західноєвропейській  та  амери
камській  історіографії.  Критика  німецького  історизму  у  працях  Г.  Ротфельса,  В.Конце,



О.Бруннера.  Модернізація  традиційних  уявлень  про  пізнавальні  можливості  історичної  науки
(Е.Карр,  Дж.  Пламб,  Дж,  Барраклоу  С.Полард).  Проблеми  вдосконалення  методів  історичного
дослідження у творах М.М.Постана, О.Ейделота, І.Тіллі, Л.Бенсона. 

"Нова історична наука".

Подальший  розвиток  теоретичних  основ  "нової  історичної  науки".  Неоднорідність
методологічної  бази  "нової  історичної  науки".  Вплив  теорГ  стадій  економічного  росту  та
індустріального  суспільства  (У.Ростоу  В.Арон)  на  історико-соціологічні  концепції  "нової
історичної науки". Періодизація світової історії. Концепції традиційного та індустріального сус-
пільств.  Плюралістична  "теорія  фактів".  Запровадження  соціологічних,  політологічних  та
економічних  концепцій  та  методів  в  історичні  дослідження.  Інтеграція  історії  та  соціально-
політичних  наук.  Поширення  міждисциплінарних  студій.  Проблема  соціальних  функцій
історичної науки.

Ідея  глобальної  історії  й  історичного  синтезу  в  працях  істориків  школи  "Анналів".
Історичні  погляди  і  праці  Ф.Броделя.  Теорія  устрою  і  функціонування  суспільства.  Проблеми
взаємозв'язку  різних  аспектів  історичного  процесу.  Категорія  соціального  часу.  Поняття
цивілізації у "новій історичній науці".  Критика традиційного історизму.  Критика марксистської
історіоірафії.

Структура і напрямки історичних досліджень "Нової  історичної науки".  "Нова соціальна
історія",  "нова  економічна  історія",  "нова  політична  історія".  Проблеми  і  методи  досліджень.
Вивчення  історії  народонаселення,  системи  родинних  зв'язків,  соціальних  структур,  класів  і
соціальних  груп.  Дослідження  історії  колективної  свідомості,  менталітету,  соціальних  рухів  і
протестів,  трансформації  суспільства,  народної  культури.  Компаративна  історія.  Застосування
порівняльних  методів  вивчення  історичних  подій  та  процесів.  Спроби  поширення
просопографічного методу на вивчення історії соціальних груп і населених пунктів.

Нові методи вивчення джерел. Поняття "історичний факт". Поширення методів кількісного
аналізу в  історичній науці.  Використання СОМ для обробки історичних матеріалів  і  вивчення
джерел. Кліометрія. Поворот до наративу в історичних дослідженнях.

Центри і школи "Нової історичної науки".  Історична школа "Анналів" у Франції (Ж. Ле
Гофф,  Ле  Руа  Ладюрі,  А.І.Марру,  Ф.Флоре,  Р.Мандру,  Д.Рі-ше).  Кембриджська  історико-
демографічна школа (Т.Ласлетт,  У.Хоскінс,  У.Шефрілд).  Оксфордська школа соціальної історії
(Р.Семюель). "Нова історична наука" в США. Асоціації соціальної і місцевої історії. Дослідження
в галузі  соціальної історії (Б.Ратмен).  Психоісторія та кліометрія в американській історіографії.
Соціально-критична школа в історіографії ФРН (У.Веллер,  Ю.Кока). Методологічні проблеми і
труднощі подальшого розвитку "Нової історичної науки".

Феномен радянської історіографії.

Загальні умови і  тенденції  розвитку.  Збереження елементів плюралізму до початку 20-х
років. Створення паралельних расистських наукових центрів як засіб витіснення дореволюційної
історичної науки.  Централізація архівної справи. Реформи вищої школи, створення факультетів
суспільних  наук.  Закриття  дореволюційних  історичних  журналів.  Зростання  історіографії  з
політикою і ідеологією, орієнтація на марксизм як єдину універсальну наукову теорію. Розуміння
історичної  науки  я  перш  за  все  поле  ідейної  боротьби  і  підміна  наукової  критики  методом
цитування. Формування типу активного історика-партійця і вислання із Росії старої професури.
Зародження  ленінського  культу,  введення  у  1924  р.  обов'язкового  вивчення  історії  партій
ленінізму. Видання зібрань творів керівників партії.

Фабрикація "академічних справ" і репресії проти істориків. Архівні справи як "політична
справа пролетарської диктатури" передача архівів у розпорядження НКВС. Ідейний ізоляціонізм
радянської історіографії, роль у цьому М.Н.Покровського і М.М.Лукіна:

Проблематика наукових досліджень."Короткий курс історії ВКП(б)" – катехізис радянської
науки.  Переважна  увага  до  історії  соціалістичних  ідей,  революцій,  робітничого  руху.
Абсолютизація класового підходу. Недостатня увага до вивчення історії культури, духовного світу
людини, індивідуальної і соціальної психології.



Накопичування нового наукового матеріалу. Архівні публікації. Вивчення аграрної історії
англійської революції (С.(.Архангельський), якобінства (М.М.Лукін), народних рухів жерміналя і
преріаля  (Є.В.Тарле),  Паризької  Комуни  (А.І.Молок),  утопічного  соціалізму  (  В.П.Волгін),
міжнародних відносин (С.Д.Сказкін, Є.В.Тарле), класів і партій у США (В.І.Лан). Розробка історії
культури  в  працях  М.М.Бахтіна  періоду  заслання.  Російська  емігрантська  історіографія.
Зародження  історичної  антропології  в  працях  Л.П.Карсавіна,  євразійська  концепція
М.С.Трубецького. Проблема об'єктивного підходу до стану радянської науки 20-30-х років.

Політичні  та  ідеологічні  умови  розвитку  марксистської  історіографії.  СРСР  -  центр
марксистської  історичної  науки.  Посилення боротьби з  "буржуазною" історіографією у новітні
роки. Постанови ЦК ВКП(б) з питань літератури та мистецтва та їх вплив на розвиток історичної
науки.

Історіографія в СРСР: ідеологізована наука. Етапи розвитку історичної науки.
Жорсткий  партійно-ідеологічний  диктат  в  середині  40  -  середині  50-х  років  XX  ст.

Кампанія боротьби проти космополітизму і гонінь на істориків. Історіографія в період відлиги.
Створення нових історичних журналів  і  академічних інститутів,  інтелектуальне  пожвавлення і
швидкий відкат назад. Розгром редакції "Вопросов истории" (1957), згортання наукових дискусій,
справа Некрича (1966).

Неоднозначний  характер  розвитку  радянської  історіографії:  накопичення  нового
фактологічного  матеріалу,  залучення  нових  джерел,  становлення  нових  галузей  історіографії
(американістика,  латиноамериканістика,  скандинавістика,  італознавство  та  ін.),  створення
фундаментальних  досліджень,  з  одного  боку,  і  домінування  сірої  апологетики,  міфотворчості,
кон'юнктурщини, з іншого.

Дискусії  60-х,  70-х  років  XX  ст.  Проблеми  історичних  законів  і  конкретних  форм
всесвітньо-історичного  процесу.  Питання  структурного  аналізу  і  логіки  історії  (О.О.Зінов'єв,
Г.С.Померанц, М.Я.Гефтер). Методологічні аспекти соціальної історії та історичної психології у
працях Б.Н.Поршнева та А.Я.Гуревича. Запровадження міждисциплінарних методів в історичну
науку (О.Ф.Лосєв, М.М.Бахтін, Д.С.Ліхачов). Посилення впливу офіційної ідеології на історичну
науку  в  70-80  рр.  XX  ст.  Теорії  "розвинутого  соціалізму"  та  "нової  історичної  спільності  —
радянської  народу"  й  історіографія  Розгляд  проблем  методології  історичної  науки  у  працях
Є.М.Жукова, А.С.Гулиги, М.А.Барга, Б.Т.Могильницького, І.Д.Ковальченка.

"Перебудова" та історична наука. Пріоритет загальнолюдських цінностей. Права людини як
критерій суспільного прогресу.  Переосмислення історичного досвіду і шляхів розвитку світової
цивілізації.

Три  підходи  до  оновлення  історичної  науки  з  кінця  80-х  років  XX ст.:  консервативно-
догматичний з протиставленням ленінського і сталінського періодів у розвитку науки, радикально-
критичний  з  елементами  нігілізму,  "творчо-створювальний"  на  базі  оновленої  марксистської
методології. Химера "соціалістичного плюралізму".

Проблематика досліджень радянських істориків. Теоретичні проблеми історії в АН, його
наступна  ліквідація.  Обмеженість  методологічних  пошуків  рамками  марксистської  теорії.
Поширення колективів-студій і видань. Історико-теоретичні концепції багатотомної "Всесвітньої
історії".  Узагальнюючі  багатотомні  праці.  Відродження історико-краєзнавчого  руху.  Дискусії  з
актуальних питань вітчизняної та зарубіжної історії. Дискусія про співвідношення соціологічних і
історичних законів. Зміни проблематики досліджень у другій половні 80-х - першій половині 90-х
років  XX  ст.  Вивчення  "білих  плям"  історії.  Історична  публіцистика  та  її  роль  у  розвитку
історіографії Розширення доступу до архівів. Перевидана історіографічної спадщини.

Суперечливість  історіографічних  праць:  поверховість  і  непереконливість  критики,  а
ознайомлення читачів з ідеями зарубіжних вчених, неофіційна асиміляція новітніх концепцій.

Дослідження з історії окремих країн. Праці видатних вчених (А.Адо, М.А.Барг, В.М.Далін,
А. С. Єрусалимський, А.В.Єфімов, А.З.Манфред, Б.Ф.Поршнєв, С.Д.Сказкін, А.Ф.Шульговський
та  ін.),  їх  місце  в  світовій  історіографії.  Дискусії  про  характер  революції  1918-1919  рр.  у
Німеччині, про природу якобінської диктатури, про сутність чартизму, про перехід від феодалізму
до  капіталізму.  Розвиток  біографічного  жанру,  ідеологізоване  вивчення  міжнародного  і



соціалістичного руху на базі концепції  загальної кризи капіталізму і характеру сучасної  епохи.
Апологетика  і  наступне  переосмислення  історичної  ролі  Комінтерну  і  європейської  соціал-
демократії.

Нові  явища і  тенденції  в  російській  історичній  науці  в  кінці  XX століття,  Ретроградні
тенденції  і  новаторські  пошуки.  Обговорення  проблем  теоретико-методологічних  основ
історичного  пізнання,  формаційного  і  цивілізаційного  підходів,  періодизація  історії  Нового
Новітнього часу, характеру Другої світової війни, місця Росії у Європі і світі. Проблема: наука,
влада І небезпека кон'юнктурного фактору для наукового пізнання.

Історіографія і особливості її розвитку в країнах Східної Європи. Марксистський напрям в
історіографії США (К.Аптекер), Англії (А.Л.Морган, Є.Хобсбоум, Є.Томпсон), Франції (К.Віллар,
М.Вовель).

Криза марксистської історіографії та її  еволюція наприкінці 80-х - першій половині 90-х
років XX ст.

Національні історіографії та шляхи їх розвитку.

Зростання ролі історичної науки США у світовій історіографії. Теорія єдності та її вплив на
тематику історичних досліджень.  Школа "бізнесу"  в  американській  історіографії.  Дослідження
представників  школи  "консенсусу"  (Д.Бурсін,  Р.Є.Браун,  Л.Харц).  Школа  реальної  політики
(К.І.Моргентау,  Д.Кеннан).  Вплив  ідеології  неолібералізму,  неоконсерватизму на  американську
історіографію.

Основні тенденції розвитку історичної науки у Великобританії. Провідні центри і школи у
французькій історіографії. Особливості розвитку німецької історіографії. Перегляд методології та
проблематики історичних досліджень після Другої світової війни. Протистояння історіографічних
течій  в  умовах  існування  двох  німецьких  держав.  Об'єднання  Німеччини  та  його  вплив  на
розвиток історичної науки.

Італійська історіографія. Основні тенденції розвитку латиноамериканської історіографії.
Розвиток  історіографії  в  країнах  Східної  Європи.  Вплив  соціально-економічних  і

політичних реформ 80-х років XX ст. на історичну науку в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині,
Болгарії та Румунії. Історіографія Югославії в умовах кризи і розпаду федерації. Історична наука у
республіках колишнього СРСР.

Основні  проблеми  і  тенденції  подальшого  розвитку  світової  історіографії.  Майбутнє
історичної науки.

Історична наука наприкінці XX - на початку XXI ст.
Деякі тенденції в розвитку західної історичної науки на порозі XXI століття.
Внутрішня  трансформація  історичної  науки.  Проблема  "лінгвістичного  повороту"  і

"семіотичного  виклику".  Проблема  емпіричної  реальності  і  тексту,  ясності  мови  і  думки.
Формування постмодерністської парадигми. Увага до історичних деталей, відмова від тотальності,
синтезу й інтеграції.

Спад  інтересу  до  досліджень  матеріальних  факторів  і  соціально-економічних  структур.
Небезпека "тунельної історії".

Емпірики-номіналісти і фактографічний релятивізм. Мікроісторія і історія побуту.  Історія
менталітету  як  нова  культурна  історія.  Дослідження  символічного  сенсу.  Нова  інтелектуальна
історія  і  її  провідні  представники  (Ф.Анкерсміт,  П.Вейн.  Ф.Гілберт,  Л.Госмен.  Р.Дарітон,
С.Каплан, Д.Лакапра, Л.Мінк, Х.Уайт, Д.ФІшер та ін.).

Роль  в  історії  морального  фактору,  випадковості  і  видатної  особистості.  Проблема
взаємозв'язку  історії  культури  з  соціальною і  економічною історією.  Сфера  політики  як  арена
соціальних,  економічних  і  культурних  конфліктів.  Релігія  –  основна  незалежна  перемінна
історичних змін.

Проблема еволюції сучасної цивілізації. Міжнародна історія – синтез політології та історії.
Інтерналізації історичної практики.



3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ «СКЛАВ»/«НЕ СКЛАВ». ДЛЯ ПРОМІЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 100-БАЛЬНА ШКАЛА. МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ – 60. ЗА 
КОЖНЕ ПИТАННЯ – ПО 100 БАЛІВ, У ПІДСУМКУ ОЦІНКА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЯК 
СЕРЕДНЬОАРИФМЕТИЧНЕ ЗА КОЖНЕ ПИТАННЯ.

Оцінка

Оцінка 
за
100 
-бально
ю
шкалою

Характеристика відповіді

«Склав»

90-100

абітурієнтотримує за:
• глибокі та системні знання історичних подій, явищ, лідерів;
• уміння самостійно набувати знання, визначати тенденції та 

протиріччя історичних процесів;
• представлення власних неординарних суджень щодо історичних 

процесів та явищ;
• застосування вивченого матеріалу для винесення аргументованих 

суджень у практичній діяльності (диспути, дискусії, круглі столи);
• користування широким арсеналом засобів доказу своєї думки; 

вирішення складних проблемних завдань;
• вміння логічно і творчо викласти матеріал в письмовій формі

74–89

виставляється, коли абітурієнт:
• вільно оперує вивченим матеріалом;
• має достатньо повні знання, вільно використовує навчальний 

матеріал у стандартних ситуаціях;
• правильно відтворює логіку історичних подій, встановлює 

причинно-наслідкові зв’язки між ними;
• досконало володіє історичною та політичною картою;
• здатен опрацьовувати матеріал самостійно;
• користується додатковими джерелами історичної інформації

60-73

виставляється в разі, якщо абітурієнт:
• знає більше половини навчального матеріалу, здатен відтворити 

його з помилками та неточностями;
• орієнтується в хронології;
• підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами;
• здатен використовувати під час відповіді карти, схеми;
• відповіді непослідовні та нелогічні

«Не 
склав»

1-59

абітурієнт отримує, якщо він:
• може дати відповідь з кількох простих речень; 
• здатен відтворити окремі частини теми;
• має фрагментарні уявлення про роботу з історичними джерелами;
• слабко орієнтується в хронології подій;
• має лише загальне уявлення про історичну карту;
• розрізняє окремі історичні події та явища без зв’язку між ними
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