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Вступ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Історія науки про документ в Україні» 

(Спецкурс) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів зі спеціальності  029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія науки про документу в 

Україні» є документи, які створювалися в Україні в різні часи і епохи, дана 

дисципліна врахувала загальноприйняті правила, традиції i умовності, яких 

дотримуються уряди при складанні документів. 

Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Архівознавство» , 

«Історичне джерелознавство», «Документознавство», «Діловодство», 

«Книгознавство» та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Донауковий період розвитку науки про  документ в XI – XVIII cтоліттях.  

2. Особливості функціонування документів в новий та новітній період 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення ознайомити студентів 

із теоретичними та методологічними основами документознавства як науки, 

поглибити їхні знання в напрямку розвитку документів; проаналізувати історію 

українських документів; віддзеркалити досягнення сучасного джерелознавства як в 

Україні так і в світі; надати цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає 

найбільш стабільні й довготривалі характеристики, загальні властивості, ознаки й 

функції історичних документів.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ««Історія науки про документ в 

Україні»  є розширити уявлення студентів про предмет історичного 

документознавства, його співвідношення з іншими науковими дисциплінами 

документально-комунікаційного циклу; розглянути еволюцію та сутність основних 

концепцій щодо структури та функцій документу як явища культури; висвітлити 

основні етапи інституціоналізації документознавства як наукової дисципліни; 

розкрити статус документознавство як наукової дисципліни; розглянути  

джерелознавчу термінологію; поглибити знання про феномен книги як  різновид 

документу; узагальнити сучасні концептуальні підходи до класифікації історичних 

документів; вивчити особливості допоміжних джерелознавчих дисциплін; 

проаналізувати галузеве джерелознавство як важливий напрям розвитку вітчизняної 

науки про документ; 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: джерельну базу історії України і її особливості; вузлові теоретико-

методологічні питання: теорію документу, його природу, зв’язок з історичним 

фактом, джерельну інформацію тощо;  сучасні підходи до класифікації історичних 

документів; методику пошуку, виявлення, опрацювання документу, способів 

встановлення їх автентичності, здобуття інформації, перевірки її достовірності. 

уміти: вести самостійний пошук документів в установах Національного архівного 

фонду України, бібліотеках, музеях; здійснювати самостійний критичний та 

аргументований аналіз  документальних матеріалів; застосовувати фактологічний 

матеріал і загальноприйняті критерії оцінки для ідентифікації подій з історії;   

виокремлювати головні етапи формування історичних документів (за хронологічним 
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принципом);застосовувати на практиці набуті знання при написанні курсових робіт, 

проведенні історико-краєзнавчої та наукової роботи.  

 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин / 4,5 кредитів 

ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Донауковий період розвитку документу в Україні (XI-XVIII 

ст.)  

  

Тема 1. Вступ.  Предмет і завдання курсу, його місце і значення в системі підготовки 

фахівців з документознавства. Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. 

Джерельно-інформаційна  база  і  особливості  науково -інформаційного 

забезпечення вивчення спецкурсу «Історія науки про документ в Україні».  Його 

взаємодія з іншими дисциплінами  соціально-комунікативного комплексу.  

Документознавство та інші допоміжні історичні дисципліни. Джерелознавство  і  

бібліотечно-бібліографічні  дисципліни:  виникнення,  диференційно-інтеграційні 

процеси, основні напрями співробітництва. Структура курсу. Міждисциплінарні 

зв’язки. Джерельна база документознавства в Україні. Українські дослідники 

документів.  

Тема 2. Документи в  княжу добу історії України  (IX- XIV cт.) 

  Історичні умови формування Київської держави та основні етапи її розвитку. Поява 

писемності в східних слов’ян. Роль церкви в розвитку документу. Форми письма: 

уствав;  напівустав.    Розвиток документу та його класифікація. Законодавчі 

документи Київської Русі. Руська правда.  Актові матеріали та їх різновиди. 

Церковні документи.  Літопис Руський як історичний документ. Рукописні книги як 

документи. Монастирські бібліотеки в Київській Русі. Дослідники давньоруського 

літописання. 

Тема 3 Документи Литовсько - Руської держави друга половина XIV перша 

половина XVI століття. 

 Історичні умови виникнення Литовсько - Руської держави.   Литовські статути 1529, 

1566, 1582 р.р. як  пам’ятки законодавства  та  історичні документи. Різновиди 

актових джерел. Оформлення документів у Литовсько-Руській державі. Скоропис. 

Книги гродських,  магістратських та земських  судів. Документи Литовської 

метрики. Руська (Волинська метрика) як джерело з історії  українських земель. 

Монастирські бібліотеки. Поява друкованих документів та їх вплив на суспільство.  

Тема 4. Документи Української козацької держави XVII –XVIII  століть 

Універсали українських гетьманів як історичні документи. Зборівська угода 1649 

року.  Акти гетьманського управління як джерело з історії України XVII –XVIII  

століть. Березневі статті. Гадяцька угода.  Пам’ятки українського права XVIII  

століття «Права за якими судиться малоросійський народ» 1743 рік, їх значення як 

історичного документу. Акти гетьманської канцелярії XVIII  століття. Збірки Ф. 

Чуйкевича  «Суд і розправа в правах малоросійських» та «Екстракт малоросійських 

прав»  О. Безбородька як історичні джерела.  Систематизація і класифікація актових 

джерел доби  Гетьманщини.    
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Змістовий модуль 2  

Тема 1. Документи часів Російської імперії з української історії XIX століття 

Загальні властивості документів нового часу. Документи офіційного 

походження.  Законодавчі акти  їх основні  різновиди та публікації. Діловодні 

документи Російської імперії, їх загальна характеристика. Документація державних 

закладів як джерело з історії України. Документація приватних господарств, 

підприємств, банків, монополістичних об’єднань. Періодичні видання як історичні 

документи. Загальна характеристика статистичних джерел та методи їх наукової 

критики. Статистика до реформеного періоду. Ревізькі переписи. Історична школа 

документалістів В. Антоновича.   Філософія позитивізму та її роль в дослідженні 

документвів. М. Грушевський як дослідник історичних джерел. 

Положення про земські установи 1864 і 1890 р.р. Документи Кременчуцького 

повітового земства. Систематичний звід постанов  Кременчуцького повітового 

земства 1865- 1890 р.р., як історичне джерело. Щорічні звіти Управи КПЗ:  структура  

та тематика. Журнали засідань КПЗ, стенограми зборів 1908 і 1909 років. Періодична 

преса як історичний документ діяльності земств. «Земский обзор». «Хуторянин». 

Документи фінансової діяльності земських установ. Земська статистика. 

Тема 2. Документи часів Австро - Угорської імперії 1867 – 1918р.р.  

Загальна характеристика  українських земель, що входили  Австро - Угорської 

імперії  в другій половині XIX  на  початку XX  століття. Документи урядових 

органів. Документи діяльності Галицького крайового сейму. Історичні джерела про 

діяльність НТШ. Документи діловодства органів місцевої влади. Періодичні видання 

в Галичині: проблема їх класифікації. Документи Львівського університету.  

Документи з діяльності Української Греко-Католицької церкви.  

Тема 3.  Документи радянського періоду 1919-1991 р.р. 

Загальна характеристика комуністичного правління в Україні та його періодизація. 

Діловодство радянських органів влади в 20- роки XX століття. Документи КПРС: 

постанови і резолюції з’їздів. Загальна паспортизація населення та її роль у 

становленні тоталітаризму.  

Відображення масових політичних репресій в історичних документах.   Документи 

репресивних органів. Історія ГУЛАГу О. Солженіцина як історичний документ.  М. 

Грушевський і ГПУ – НКВД.  М. Грушевський в справі УНЦ.  Комуністична преса 

як історичний документ.  Радянські фільми різних років. Радянські пісні та музика.  

Мемуари свідків різних подій як історичні документи.  Радянська література.  

Тема 4.  Становлення і розвиток  науки по документ в Україні на межі 

тисячоліть 

Соціально-політичні зміни в Україні в кінці XX століття. Інформаційне суспільство 

та його риси. Еволюція документу. Інституалізація документознавства. Внесок в 

документознавство В. В. Бездрабко, М. В. Комова, С. Г. Кулешов, Н. М. 

Кушнаренко, Ю. І. Палеха, М. С. Слободяник, Л. Я. Філіппова, Г. М. Швецова-Водка 

та ін. Вплив сучасних технологій на документ.  
 

 

3.  Рекомендована література: 

Основна 
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