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Роман Офіцинський

АМЕРИКАНІСТИКА 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

УДК 94:327 (477)

У статті йдеться про те, що 
американські студії є помітним яви-
щем в українській гуманітаристи-
ці. В Україні історики-американісти 
традиційно вивчають минуле США і 
Канади. Упродовж кількох десятиліть 
активно розвиваються центри істо-
ричної американістики у Києві, Одесі 
та Львові, а також осередки канад-
ських студій у Чернівцях, Острозі, 
Луцьку. В Ужгородському університе-
ті започаткована спеціалізація з аме-
риканістики на бакалавраті з історії.

Ключові слова: США, Канада, 
підготовка істориків-американістів.

Американістика (American Studies) у 
широкому значенні є сукупністю наук, що вивчають минуле і сьогодення 
Північної та Південної Америки, у вужчому – лише Сполучених Штатів Аме-
рики або тільки США і Канади – «північна американістика» (North American 
Studies). Для позначення освітніх і наукових зацікавлень центрально- і пів-
денноамериканськими країнами вживаються терміни «латиноамериканіс-
тика» (Latin American Studies) або «іберо-американістика» (Ibero-American 
Studies). Одночасно вивчення життя афроамериканців – «афро-амери-
каністика» (African-American Studies), корінних народів – «індіаністика» 
(American Indian Studies або Native American Studies), американців азійсько-
го походження – «азіє-американістика» (Asian American Studies) та ін.

Такі гнучкі підходи випливають з інтелектуальної специфіки певних 
країн чи регіонів світу. Приміром, бакалаврські, магістерські, докторські 
програми з американістики (American Studies) вельми престижного Єль-
ського університету (м. Нью-Гейвен, штат Коннектикут) сконцентровані 
на минулому США [23]. Така ж особливість бакалаврської програми з 
американістики (American Studies), магістерської та докторської з амери-
канської історії (American History) у провідному канадському університеті 
– у Торонто [22]. Натомість тут на бакалавраті окремо вивчають кана-
дистику (Canadian Studies), а на магістеріумі та доктораті – канадську 
історію (Canadian History).

Бакалаврська «Північноамериканські студії» (North American Studies) 
і магістерська «Американська історія, культура і суспільство» (American 
History, Culture and Society) програми Університету Людвига-Максими-
ліана в Мюнхені, одного з найкращих у сучасній Німеччині, пропонують 
поглиблене вивчення США і Канади. Водночас докторська програма 
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«Американська історія – історія Америки» (American History – History of 
the Americas) цього ж університету робить наголос не тільки на вузлових 
питаннях минулого Сполучених Штатів і Канади, але й на політичній, ет-
нічній, соціальній, культурній, економічній та інтелектуальній історії всієї 
Північної та Південної Америки, у т. ч. Карибського басейну [20]. Переду-
сім увага зосереджується на актуальній проблематиці: імміграція, муль-
тикультуралізм, урбанізація, гендерні та расові відносини тощо.

В Україні історики-американісти традиційно заглиблені у минуле США 
і Канади. У 2016–2017 навчальному році в Ужгородському національному 
університеті започаткована «Американістика» (спеціалізація на бакалавраті 
з «Історії та археології») – перші студенти-американісти приступили до нав-
чання. Випусковою для них є кафедра історії України (завідувач – професор 
Роман Офіцинський), де працюють сертифіковані англомовні фахівці, що 
вже третій рік поспіль забезпечували викладання історії України англійською 
для студентів-іноземців. Йдеться передусім про поглиблене вивчення мину-
лого й сьогодення США і Канади, а також іноземних мов – англійської, іспан-
ської та французької. На історичному факультеті Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка подібна спеціалізація для бакалаврів менш 
амбітна й називається «Американістика та європейські студії». В інших уні-
верситетах України таких навчальних програм поки що нема.

В Ужгородському університеті освітня програма підготовки бакалавра 
зі спеціалізації «Американістика» (спеціальність «Історія та археологія», 
галузь знань «Гуманітарні науки») має денну та заочну форми навчання 
(240 кредитів) і завершується присвоєнням кваліфікації «Стажист-до-
слідник з американістики» [9]. Після здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» можна вивчати американістику на освітньому ступені 
«Магістр», відтак – на третьому освітньому рівні «Доктор філософії».

Ця програма (див. табл. 1) забезпечує комплексну підготовку з дав-
ньої, середньовічної, нової, новітньої історії (всесвітньої та національ-
ної), особливо з північноамериканської від появи людини до наших днів. 
Особлива увага приділена засвоєнню іноземних мов. Студентам І-ІІ курсів 
пропонується поглиблене вивчення англійської, ІІІ-ІV курсів – іспанської 
чи французької (на вибір). Мета – рівень комунікативної компетенції від-
повідно до стандарту В2.

Як бачимо, у циклі дисциплін фундаментальної підготовки важливи-
ми є дві симетричні дисципліни – українська американістика й амери-
канська україністика. На підсумковий комплексний екзамен виносяться 
питання з десяти дисциплін: українська американістика, давні цивілізації 
Північної Америки, історична географія Північної Америки, американська 
україністика, європейська колонізація Північної Америки, етнографія Пів-
нічної Америки, американське архівознавство і джерелознавство, нова 
історія Північної Америки, українська культура Північної Америки, новіт-
ня історія країн Північної Америки.
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Таблиця 1. Нормативний зміст підготовки на бакалавраті 
зі спеціалізації «Американістика»

(випускова кафедра – кафедра історії України  
Ужгородського національного університету)

№ 
з/п Назва дисципліни

Кіль-
кість 
кре-

дитів

Кількість 
годин

Форма 
контро-

лю

1. Нормативні навчальні дисципліни
1.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1 Англійська мова 14,5 435 2 заліки,
2 іспити

2 Ділова українська мова 3,0 90 залік
3 Філософія 3,0 90 іспит

4 Фізичне виховання (позакредитна дисципліна) - 120 (не су-
му єть ся) -

1.2. Цикл дисциплін фундаментальної підготовки
1 Основи археології 5,0 150 іспит
2 Всесвітня історія (давній час) 9,0 270 2 іспити
3 Українська американістика 5,0 150 іспит
4 Історія України (давня) 3,5 105 іспит
5 Давні цивілізації Північної Америки 4,5 135 іспит
6 Спеціальні історичні дисципліни 3,0 90 залік
7 Історична географія Північної Америки 3,0 90 залік
8 Всесвітня історія (доба середньовіччя) 8,0 240 2 іспити
9 Історія України (середньовічна) 5,5 165 іспит

10 Основи етнології 5,0 150 іспит
11 Американська україністика 3,5 105 іспит
12 Європейська колонізація Північної Америки 4,5 135 іспит
13 Етнографія Північної Америки 4,0 120 іспит
14 Всесвітня історія (ранньомодерний час) 5,0 150 іспит
15 Історія України (ранньомодерна) 4,5 135 іспит

16 Американське архівознавство і 
джерелознавство 4,5 135 іспит

17 Архівознавство і музеєзнавство 4,0 120 іспит
18 Всесвітня історія (новий час) 4,0 120 іспит
19 Історія України (новий час) 4,0 120 іспит
20 Нова історія Північної Америки 4,0 120 іспит
21 Українська культура Північної Америки 3,0 90 залік
22 Всесвітня історія (новітній час) 5,0 150 іспит
23 Історія України (новітня) 4,5 135 іспит
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24 Новітня історія Північної Америки 4,0 120 іспит
25 Всесвітня історія (сучасна – від 1991 р.) 3,0 90 іспит
26 Історія України (сучасна) 3,0 90 іспит
1.3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
1 Вступ до спеціалізації 3,0 90 залік
2 Методика виконання наукових робіт 3,0 90 залік

3 Курсова робота зі спеціалізації 9,0 270 3 диф. 
заліки

4 Археологічна практика (3 тижні) 4,5 135  диф. 
залік

5 Етнографічна практика (3 тижні) 3,0 90 диф. 
залік

6 Джерелознавча практика (3 тижні) 4,5 135 диф. 
залік

7 Перекладацька практика (2 тижні) 3,0 90 диф. 
залік

8 Дипломна робота бакалавра, екзамен 13,5 405 2 іспити

2. Дисципліни вільного вибору студента
(з кожної пари дисциплін потрібно обрати одну)

2.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1 Політологія / Соціологія 3,0 90 залік
2 Правознавство / Логіка 3,0 90 залік

3 Література США і Канади / Видатні 
письменники Північної Америки 3,0 90 залік

2.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

1 Релігії Північної Америки / Дохристиянські 
вірування народів Північної Америки 3,0 90 залік

2 Освіта Північної Америки / Університети США 
і Канади 3,0 90 залік

3 Дипломатія США і Канади / ВПК країн 
Північної Америки 3,0 90 залік

4 Урбанізація в країнах Північної Америки / 
Індустрія США і Канади 3,0 90 залік

5 Регіональні мови (іспанська / французька) 12,0 360 залік,
2 іспити

6 Президенти США в історії / Історія Північної 
Америки в особах 3,0 90 залік

7 Кіно і музика в історії Північної Америки / 
Наукові досягнення Північної Америки 3,0 90 залік

8 Воєнна історія Північної Америки / Військове 
мистецтво США і Канади 3,0 90 залік

9 СРСР і США у холодній війні / Американська 
геополітика 3,0 90 залік
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10 Історія американської культури / Масова 
культура країн Північної Америки 3,0 90 залік

11 Політичні системи США і Канади / Партії та 
лобі у країнах Північної Америки 3,0 90 залік

12
Україна в системі національних інтересів США 

/ Зовнішня політика США і Канади з 1991 р. 
донині

3,0 90 залік

13 Історіографія американської історії / Визначні 
історики США і Канади 3,0 90 іспит

14 Сучасна етнічна і соціальна історія Північної 
Америки / Сучасне американське суспільство 3,0 90 залік

Загальна кількість 240,0 7200 -

Джерело: Освітня програма підготовки бакалавра зі спеціалізації «Американіс-
тика» / Кафедра історії України Ужгородського національного університету; ко-
ординатор освітньої програми – д.і.н., проф. Офіцинський Р.А. – Ужгород, 2016. 
– Арк. 9-10.

Здобуті теоретичні знання студенти-американісти Ужгородського 
університету доповнять практичними навичками й уміннями під час архе-
ологічної, етнографічної, джерелознавчої, перекладацької практик. Дис-
ципліни вільного вибору студента дають вужчі та ґрунтовніші знання про 
минуле і сьогодення країн і народів північноамериканського континенту. 
Сукупно все це сприяє випускникам вільно конкурувати на українському 
і світовому ринках праці.

Підготовка істориків-американістів – не новина для Ужгородського 
університету. Ряд вихованців історичного факультету зробили свій вне-
сок в українську американістику. Один із них Руслан Жиленко у 2001 р. в 
альма-матер захистив дисертацію кандидата історичних наук «Фактори 
формування зовнішньополітичного курсу США (1918–1941 рр.). Захід-
ноєвропейський вектор». Найпомітніші результати дисертаційного до-
слідження відображені в його брошурі [6]. У 2017 р. аспірант кафедри 
історії України Крістіан Папп обрав «Партизанський рух у Конфедератив-
них Штатах Америки (1861–1865)» темою дисертації на здобуття ступеня 
доктора філософії.

Загалом американські студії віддавна помітне явище в українській 
гуманітаристиці [14]. Мовиться про осередки вчених, які працюють в уні-
верситетах, установах Національної академії наук, під егідою фахових 
обʼєднань і профільної періодики. У сучасній Україні активно розвива-
ються декілька знаних центрів історичної американістики, особливо київ-
ський, одеський та львівській.

У Києві 1978 р. створено Інститут соціальних і економічних проблем 
зарубіжних країн АН УРСР. Тут під керівництвом академіка, доктора істо-
ричних наук Арнольда Шлепакова (1930–1996) діяла школа американіс-
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тики, розробки якої з етнополітики посіли провідні позиції в СРСР. Сам же 
А. Шлепаков є автором одноосібних монографій «Українська трудова емі-
грація в США і Канаді (кінець XIX – початок XX ст.)» (1960) та «США: соці-
альна структура суспільства та його національний склад» (1976) [17; 18].

Історією зовнішньої політики США інтенсивно займалися фахівці Ки-
ївського й Одеського університетів на чолі відповідно з докторами істо-
ричних наук, професорами Глібом Цвєтковим (1922–1996) та Семеном 
Аппатовим (1930–2003). Дзеркалом їхнього потенціалу служать осібні 
видання. Г. Цвєтков оприлюднив книжку «СРСР і США: відносини, що 
впливають на долі світу» (1988), а С. Аппатов – «США і Східна Європа: 
загальні проблеми американської континентальної політики» (1979) [2; 
15]. У радянську пору вони акцентували на «критичному аналізі буржуаз-
ної історіографії» та пропагували антиамериканізм, що базувався на кри-
тиці внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів, соціальної 
несправедливості в американському суспільстві. Загалом же антиаме-
риканські погляди були ідеологічним підґрунтям в освіті, науці, мас-медіа 
Радянського Союзу [11].

Основою київської американістики був і залишається Київський наці-
ональний університет ім. Т. Шевченка – спільнота істориків, міжнародни-
ків, політологів, філософів, правників, філологів, економістів. Біля її по-
чатків стояли історики В. Тарасенко, А. Шлепаков, Г. Цвєтков, Б. Гончар, 
Є. Камінський. Це засвідчують наукові здобутки вчених університету й 
останніх років на царині історії американського кіномистецтва, суфра-
жизму, аболіціонізму, мультикультуралізму, імміграції, інтеграції тощо.

У 2016 р. вийшли перші два числа наукового журналу «Американська 
історія і політика» (саме така періодичність появи – двічі в рік) [1]. Ідея 
його створення належить колективу кафедри нової та новітньої історії за-
рубіжних країн Київського національного університету ім. Т. Шевченка, де 
за останні півстоліття склалась потужна школа американістів-міжнарод-
ників. Проблематика журналу стосується галузі історичних наук і відобра-
жає історію США, Канади, країн Латинської Америки і Карибського басей-
ну, їхню зовнішню і внутрішню політику, етнокультурні та соціальні проце-
си. Тобто йдеться про історичну американістику в широкому значенні з 
акцентом на міжамериканські відносини і культурно-цивілізаційний синтез 
у регіоні. На переконання редакційної колегії, не може бути місця анти-
американським кліше, що продукуються у третіх країнах і маргінальних 
політичних середовищах. Натомість цей журнал розглядається як диску-
сійний майданчик щодо стратегії українсько-американських відносин.

У Києві сформувалася ще одна школа американістики – в Інституті 
світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Примітними є 
дослідження Євгена Камінського (1950–2011), доктора історичних наук, 
професора, завідувача відділу європейських і американських дослі-
джень. Ідеться про його докторську дисертацію «Політика США в укра-
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їнському питанні (1917–1990 рр.)» (1993) та монографію «Політика США 
щодо України» (1998) у співавторстві з іншим істориком-американістом 
Андрієм Дашкевичем [7; 8]. Автори детально простежили мінливість 
українського вектору зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів, 
динаміку різнорівневих двосторонніх контактів протягом XX ст. за про-
блемно-хронологічним принципом.

Пам’яті Є. Камінського присвячена міжвідомча наукова конференція 
«Американістика у вітчизняній політичній науці: концептуальні та при-
кладні аспекти», що відбулася 10 лютого 2012 p. в Інституті міжнародних 
відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Її цен-
тральною подією стала презентація колективної монографії «США і світ 
21 століття», що вийшла наступного року під егідою Інституту світової 
економіки і міжнародних відносин НАН України [12]. У п’яти розділах осно-
вної частини розглянуто понад три десятки злободенних питань світової 
та вітчизняної американістики, міжнародних відносин й американського 
глобального лідерства, концептів, здобутків і прорахунків економічної, 
військової та зовнішньої політики США через призму відносин з Китаєм, 
країнами Латинської Америки, Великобританією, Росією, Україною.

Також у Києві в структрурі Інституту всесвітньої історії Національної 
академії наук, що створений у вересні 2011 р. на базі Інституту євро-
пейських досліджень НАН України, функціонує відділ трансатлантичних 
досліджень. Для багатьох його наукових співробітників американські 
студії є дотичними. Водночас вельми плідним істориком-американістом 
є Марина Бессонова, вихованка історичного факультету Запорізького 
національного університету, де й, власне, у 2000 р. захистила дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Зміни у 
східноєвропейській політиці США (1989 – перша половина 1990 рр.)». 
До сфера її наукових інтересів належать зовнішня політика Сполучених 
Штатів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. й антиамериканізм у сучас-
них міжнародних відносинах.

Доволі продуктивно М. Бессонова відстежує різноманітні аспек-
ти впливу США на Канаду наприкінці ХХ – початку ХХ ст., зокрема че-
рез призму економічної інтеграції та проявів антиамериканізму [4]. Ця 
соціально-психологічна хвороба суспільної свідомості поширена нині в 
кількох версіях – ліберальній, соціальній, суверенно-націоналістичній, 
«протесту проти сучасності». Сполучені Штати як усередині країни, так 
і поза її межами засуджують за недотримання демократичних принципів 
(ліберальна), несправедливий устрій (соціальна), загрозу ідентичнос-
тям іншим народам (суверенно-націоналістична), глобалізацію, вестер-
нізацію, американізацію світу («протест проти сучасності»). Антизахідні 
й антиамериканські погляди стали складовою авторитарної державної 
політики сучасної Росії. За гротескним образом США для консолідації су-
спільства російська влада приховує свої помилки і невдачі. Антиамери-



115УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Кафедра історії України

канізм в Україні традиційно є маргінальним і декларативним [11]. Проте 
від 2014 р. його підсилюють переконання активних верств населення про 
те, що США слабко підтримують Україну в умовах російській агресії.

Окремим полем для досліджень М. Бессонової є канадознавство в 
Україні [3]. Його визнаним лідером є Чернівецький національний універ-
ситет ім. Ю. Федьковича. Ця традиція веде відлік з угоди про співпрацю 
між Чернівецьким і Саскачеванським університетами 1977 р. У 2005 р. 
започаткований Центр канадських студій ім. Р. Гнатишина при Чернівець-
кому університеті. Перша міжнародна конференція з канадознавства в 
Чернівцях відбулась 2010 р. Того ж року створений Центр канадознав-
ства Національного університету «Острозька академія». Навесні 2015 р. 
офіційно відкрито ще одний профільний осередок – Центр канадознав-
ства Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки в 
Луцьку. Канадські студії як дослідницький напрям у сучасній Україні пред-
ставляє чимало зацікавлених інтелектуалів [5].

Одеська школа американістики спеціалізувалася на вивченні полі-
тичної думки і зовнішньої політики США як у період Холодної війни, так і 
після її закінчення. У червні 1992 р. в Одеському державному універси-
теті ім. I. Мечникова професор Семен Аппатов заснував Центр міжнарод-
них досліджень. Його співробітники особливу увагу приділили вивченню 
зовнішньої політики Сполучених Штатів й українсько-американських від-
носин. Вони викладають студентам історію зовнішньої політики США, 
проводять круглі столи, приймають американських дослідників тощо. 
С. Аппатов очолював центр до 1999 р., відтоді його керівником є історик, 
кандидат політичних наук Володимир Дубовик [16]. Із січня 2017 р. він ви-
кладав навчальний курс «Україна: сучасні проблеми і виклики» у приват-
ному католицькому St. Edward’s University – Університеті Сент-Едвардс 
в Остіні, штат Техас, для 18 студентів із відділень глобальних студій та 
політичних наук. Охоплено проблеми економічного розвитку, реформ, 
російської агресії, міжнародних відносин України.

Центр американських студій (директор Роман Калитчак, кандидат 
політичних наук, доцент) діє на факультеті міжнародних відносин Львів-
ського національного університету ім. І. Франка, де періодично прохо-
дять америкознавчі мультидисциплінарні конференції. Зокрема, отрима-
ла великий резонанс друга міжнародна науково-практичної конференції 
«Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, 
суспільство», що пройшла 15 травня 2015 р. у Львові. Понад 300 аплікан-
тів представили майже сімдесят вищих навчальних закладів і наукових 
установ України, а також США, Польщі, Словаччини. Побачили світ два 
томи матеріалів конференції поважного обсягу, що містять понад 220 те-
матичних досліджень, будучи своєрідним віддзекаленням сучасної укра-
їнської американістики як сукупності соціальних і гуманітарних наук [13]. 
Значна частка публікацій належить історикам.
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Уявлення про американістику сучасної України і тісно поєднану з 
нею україністику США і Канади не буде повним, якщо випустити з поля 
зору фахові об’єднання. Відомо про плідну діяльність таких симетрич-
них громадських наукових організацій, як Асоціація американських до-
сліджень в Україні (ASAU) й Американська асоціація українських дослі-
джень – American Association for Ukrainian Studies, або AAUS (заснована 
1989 р. у м. Кембридж, штат Массачусетс) [19]. Окремої згадки заслуго-
вують освітні програми з історії України в північноамериканських універ-
ситетах, які самі по собі викликають науковий інтерес [21]. Одночасно пе-
ресічна спільнота зацікавлено реагує на популярні та науково-популярні 
публікації з міжкультурної взаємодії. Наприклад, з Ужгородом пов’язані 
американські сторінки минулого: і маловідомі, й ті, що непомітно вкорі-
нились у повсякдення жителів міста. Тематична стаття, розміщена в ін-
тернет-виданні, протягом дев’яти місяців (грудень 2016 – серпень 2017) 
отримала 10,2 тис. прочитань [10]. Наразі мовимо про ці аспекти лише 
пунктирно, розраховуючи на їх осібне вивчення в подальшому.

Загалом же американські студії та підготовка істориків-американістів 
у сучасній Україні є дуже помітним явищем, що ґрунтується на розгалу-
жених інтелектуальних і різнорівневих суспільних традиціях. Українські 
історики здебільшого розглядають американістику як професіональне 
заглиблення у минуле США і Канади. Уже понад півстоліття активно роз-
виваються центри історичної американістики у Києві, Одесі та Львові, а 
також осередки канадських студій у Чернівцях, Острозі, Луцьку. В Ужго-
родському університеті започаткована спеціалізація з американістики на 
бакалавраті з історії. Сама ж українська громада американістів примітна 
не стільки своєю чисельністю та продуктивністю, але й самоорганіза-
цією. Це промовисто підтверджують проведені тематичні наукові фору-
ми, поява і розвиток профільної періодики, енергійна діяльність спеціа-
лізованих підрозділів університетів і науково-дослідних установ, громад-
ські ініціативи фахових об’єднань. Є очевидним, що сучасні українські 
історики-американісти нарощують свої мускули, рекрутуючи в свої ряди 
молоде покоління здібних дослідників. Освітні та наукові програми з істо-
ричної американістики в Україні мають благодатну перспективу.
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РЕЗЮМЕ

АМЕРИКАНИСТИКА 
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ

Роман Официнский

В статье говорится о том, что 
американские студии являются за-
метным явлением в украинской гума-
нитаристике. В Украине историки- 
американисты традиционно изу-
чают прошлое США и Канады. В 
течение нескольких десятилетий 
активно развиваются центры исто-
рической американистики в Киеве, 
Одессе и Львове, а также центры 
канадских исследований в Черновцах, 
Остроге, Луцке. В Ужгородском уни-
верситете начата специализация по 
американистике на бакалавриате по 
истории.

Ключевые слова: США, Кана-
да, подготовка историков-америка-
нистов.

SUMMARY

AMERICAN STUDIES OF MODERN 
UKRAINE

Roman Ofitsynskyy

The article states that American 
Studies is a notable phenomenon in the 
Ukrainian humanities. In Ukraine, histo-
rians-americanists traditionally study the 
past of the United States and Canada. 
For several decades, the centers of the 
historical American Studies actively de-
velop in Kyiv, Odesa and Lviv, as well as 
Canadian Studies centers in Chernivtsi, 
Ostroh and Lutsk. In Uzhhorod Univer-
sity there was established the speciali-
zation in American Studies for students 
who acquire the Bachelor’s degree.

Key words: USA, Canada, training 
in American historians.


