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Види завдань Завдання сформовані за компетентнісним 

підходом; вони включають: розкриття змісту 
понять; складання схем / таблиць; психолого-
політичного портрету діячів; обґрунтування 
власної позиції; компаративний аналіз 
явища/події). Білет включає 4 види завдань. 

Тривалість проведення 2 год. 
Максимальна кількість балів:  40 балів 
Критерії оцінювання: 35–40 Високий рівень теоретичних знань у 

межах обов’язкового матеріалу з, можливо, 
незначними недоліками. 
25–34 Достатній рівень теоретичних знань у 
межах обов’язкового матеріалу з незначною 
кількістю змістовних помилок. 
15–24 Середній рівень теоретичних знань у 
межах обов’язкового матеріалу із значною 
кількістю змістовних недоліків. 
14–0 Низький незадовільний рівень 
теоретичних знань у межах обов’язкового 
матеріалу, що потребує самостійного 
доопрацювання навчального курсу 
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Орієнтовний перелік питань 

1. Формаційний підхід в історичних дослідженнях. 

2. Класифікація історичних джерел. 

3. Характеристика принципу історизму. 

4. Вимоги до формулювання мети та завдань наукової історичної роботи. 

5. Об’єкт і предмет методології історичних досліджень. 



6. Обґрунтування теми історичного дослідження. 

7. Сутність і значення методології в науковій творчості. 

8. Вимоги до структури історичної наукової роботи. 

9. Методологія позитивізму в історичних дослідженнях. 

10. Обґрунтування об’єкту та предмету історичного дослідження. 

11. Сутність методологічного синтезу. 

12. Основні вимоги до історіографії дослідження. 

13. Діалектичний підхід в історичних наукових працях. 

14. Вимоги до обґрунтування хронологічних рамок наукової історичної 
роботи. 

15. Характерні риси методології школи «Анналів». 

16. Обґрунтування географічних рамок історичного дослідження. 

17. Характерні риси методології школи мікроісторії. 

18. Характеристика методології соціальної історії М. Вебера. 

19. Характерні риси школи «нової соціальної історії». 

20. Написання загальних висновків до історичного дослідження. 

21. Характеристика методів дослідження матеріальної сфери людського 
життя на прикладі наукової праці Ф. Броделя «Матеріальна цивілізація. 
Економіка і капіталізм». 

22. Логіка побудови розгорнутого плану розділу історичного дослідження. 

23. Характерні риси цивілізаційного підходу в історичному дослідженні. 

24. Вимоги до обґрунтування актуальності теми наукової історичної роботи. 

25. Завдання та структура історіографічного дослідження. 

26. Основні етапи історичного дослідження. 

27. Об’єкт і предмет історіографічного дослідження. 

28. Технологія відбору архівного матеріалу для наукової історичної роботи. 

29. Характеристика методів дослідження історії Люсьєна Февра. 

30. Вимоги до використання наукових праць в історичному дослідженні. 

31. Особливості історичного дослідження у сегменті персоналій. 

32. Основні вимоги до використання джерел в історичному дослідженні. 



33. Використання інтернет-ресурсів у дослідницькій роботі історика. 

34. Визначення наукової новизни історичного дослідження. 

35. Структурування списку джерел та літератури в науковій роботі історика. 

36. Визначення теоретичного та практичного значення наукового 
дослідження. 

37. Сутність діалектичного підходу до наукового аналізу історичних явищ та 
процесів. 

38. Оформлення посилань у науковому тексті. 

39. Технологія пошуку джерельного матеріалу в архівах. 

40. Вимоги до висновків наукового історичного дослідження. 


