
Методичні рекомендації

Встановіть, коли з’явилися перші наукові праці з історії Першої світової війни? Які

причини цього конфлікту визначав у своїй праці американський дослідник С. Фей?

Як інтерпретував передумови конфлікту англійці Д. Гуч і Г. Хальгартен? Встановіть

оцінки причин Першої світової війни, наведених у книзі А. Тейлора «Боротьба за

панування у Європі 1848–1918 рр.». Як сучасні англійські і американські історики

оцінюють характер конфлікту? Зверніть увагу на оцінки, що даються у

документальному фільми «Перша світова війна у кольорі», знятому на замовлення

ВВС.  

 Які оцінки конфлікту давалися вченими-ліваками у Веймарській Німеччині? На

противагу ним розгляньте підходи застосовані такими дослідниками як Г. Ріттер і

Г. Онкен. Як змінилися оцінки характеру Першої світової війни після 1945 року?

Зверніть увагу на творчість таких істориків як Ф. Фішер і Л. Дехіо.

Схарактеризуйте політику пам’яті щодо Першої світової війни у Франції. Як оцінував

причини війни П. Ренувен? Чи змінилися з тих часів оцінки сучасних французьких

дослідників.

 Вкажіть вплив на російську історіографію Першої світової війни класиків марксизму-

ленінізму. Як оцінювали причини і характер війни М. Покровський, Є. Тарлє і

А. Дєнікін?

На завершальному акорді формування тоталітарного режиму в СРСР Й. Сталін

починає активно впливати на історичну науку. Як саме це відбувалося? Чи

відобразилося це у працях такого автора як Ф. Нотовіч? Як «хрущовська відлига»

вплинула на оцінки Першої світової війни радянських істориків? Чи відобразилася

на радянській історіографії часткова реабілітація Й. Сталіна під час «брежнєвського

застою»? Зверніть увагу на праці таких авторів як Ю. Пісарєв і А. Єрусалімскій. Як

«перебудова» і розпад СРСР вплинули на оцінки характеру і причин Першої світової

війни? Проаналізуйте творчість сучасних російських істориків, приміром, Л. Істягіна.

Яку роль Першій світовій війні відводять у сучасній політиці пам’яті Російської

федерації?

Як оцінювалася Перша світова війна у працях українських вчених і громадських

діячів часів Національної революції 1917–1921 років. Визначне особливості оцінок

цього конфлікту українських істориків-марксистів. Як сучасні українські вчені

оцінюють причини, характер і наслідки Першої світової війни? Зверніться до праць

Я. Грицака, В. Литвина і Л. Жванко.   
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