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ВСТУП 

 

Історичне джерелознавство як важливий компонент історичної науки є 

складною науковою системою. Домінуюче місце в ній займають проблеми 

теорії і методології джерелознавства, його історії і наукової практики. Без 

розгляду предмету історичного джерелознавства, його об’єкту, дослідницьких і 

дидактичних завдань, основних етапів розвитку, не можна з’ясувати його суть 

як науки і навчальної дисципліни. При вивченні нормативного курсу 

«Джерелознавство» розглядається ряд теоретико-методологічних питань, 

зокрема таких, як теорія джерела, його природа, зв’язок з історичним фактом, 

джерельна інформація, джерелознавча критика тощо. Значна увага приділяється 

сучасним підходам до класифікації історичних джерел як дослідницького 

методу, розгляду найпоширеніших класифікаційних моделей, методиці пошуку, 

виявлення, аналітичній і синтетичній критиці джерел, способів встановлення їх 

автентичності, здобуття інформації, перевірки її достовірності. 

Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Мета викладання дисципліни «Джерелознавство» полягає в тому, щоб, 

спираючись на основні методологічні принципи історичного джерелознавства, 

розкрити студентам важливість вивчення історичних джерел, теорію і практику 

їх використання. В процесі викладання дисципліни студенти повинні опанувати 

теорію і практику пошуку, виявлення, пізнання, аналізу й використання джерел 

як в науково-дослідній, так і в педагогічній діяльності, оволодіти сучасними 

методами критики джерел, здобування джерельної інформації, перевірки її 

достовірності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Джерелознавство» є   

поглиблене вивчення та закріплення теоретичних положень і фактологічного 

матеріалу, який викладався на лекціях або засвоювався шляхом самостійної 

роботи студентів. Під час семінарських занять вони повинні розвивати творче й 

аналітичне мислення та культуру мови, вчитися самостійно аналізувати 

історичні джерела. Важливим завданням є усвідомлення студентською 
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молоддю значення і місця джерела в історичній науці.  На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 120 години / 3,5 кредитів ЄКТС. 

Нормативний курс «Історичне джерелознавство» читається для студентів 

спеціальності «Інформаційа, бібліотечна та архівна справа» у 5 семестрі  

(1 семестр третього року навчання) передбачає проведення лекційних занять 

(20 годин), семінарських занять (12 годин), практичних занять (8 годин) на 

самостійну роботу передбачається 60 годин (написання реферативних робіт, 

виконання індивідуальних завдань). Всебічне  дослідження  джерел  як  

соціального  феномена  та  невід’ємної  складової національної  культури  

дозволяє  простежити  особливості  національно-культурного становлення  

України, розвитку  українського  суспільства  з  урахуванням  ідеологічних,  

соціально-політичних, культурних і технологічних змін, що сталися протягом 

останнього  десятиліття. 

Курс «Історичного джерелознавства» складається з таких розділів: 

– Історія та теорія джерелознавства; 

– Класифікація історичних джерел; 

– Письмові джерела з української історії. 

Курс «Історичного джерелознавства» є основою для подальшого 

вивчення спеціальних дисциплін  бібліографічного та бібліотекознавчого 

циклів, документознавства та ін. 

Курс завершується екзаменом, під час якого крім знання теоретичного 

матеріалу, студент повинен продемонструвати знання першоджерел, уміння 

аналізувати твори друку, застосувати одержані знання у практичній роботі. 

Матеріали  курсу  можуть  бути  використані  у  вивченні  ряду  суміжних  

дисциплін: культурології, історії культури і мистецтва, світової літератури, 

соціології тощо. Програма передбачає  використання  сучасних  методик  

викладання  (попереднє  ознайомлення  з  тематикою  і  змістом  наступних  

знань,  з  основною  і  додатковою  літературою  до  них,  участь в обговоренні 

основних проблем з теми безпосередньо під час аудиторних занять).  



 6 

Дана  методична  розробка  є  практичним  посібником  студента  на  весь  

період  вивчення  курсу.  Користуючись  посібником,  необхідно  насамперед  

прочитати  «Передмову»,  уважно  познайомитися  з  текстом  тематичного  

плану.  Це  допоможе  студентові ввійти в коло проблематики курсу, активніше 

сприймати лекційний матеріал. 

Посібником  слід  користуватися  не  тільки  при  підготовці  до  

практичних  та  семінарських  занять,  а  й  до  лекцій  також.  Тематичний  план  

допоможе  студентові відновити в пам’яті зміст попередньої лекції,  встановити  

логічний  зв’язок  з  новим  матеріалом,  а також ретельніше, повніше  обробити  

конспект прослуханої лекції, використовуючи літературні джерела, 

рекомендовані викладачем. 

Слід  пам’ятати,  що  наведений  у  кінці   список  літератури  з  курсу,  не  

є вичерпним:  він  включає  лише  книги  та  невелику  кількість  статей.  Тому  

студентові необхідно з перших днів навчання в університеті привчити себе до 

систематичного самоінформування  про  нове  в  документознавстві  шляхом  

регулярного  перегляду  нових  номерів фахових часописів, збірників та ін.  
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2. ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Періодичні видання як історичне джерело 2  

2 Джерела іноземного походження 2  

3 Діловодна документація 2  

4 Документи політичних партій та організацій 2  

 Усього  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Тема 

Кількість годин 

семінарських занять 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 Тема 1. Історичне джерелознавство як навчальна 

дисципліна. 

2  

2 Тема 2. Становлення та розвиток історичного 

джерелознавства в Європі та Україні 

2  

3 Тема 3 Класифікація історичних джерел 

 

2  

4 Тема 4. Літературні джерела 2  

5 Тема 5. Законодавчі акти 

 

2  

6 Тема 6. Джерела особистого походження 2  

УСЬОГО: 12  
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3. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Навчальна дисципліна «Історичне джерелознавство» складається з 

лекційних та семінарських занять і самостійної роботи. Перші дають основні 

установки та висвітлюють ряд питань, які мають проблематичний, дискусійний 

характер.  

Семінари – це теоретичні навчальні заняття, під час яких студенти під 

керівництвом викладача обговорюють проблему або тему і, опираючись на 

попередньо зібрану інформацію та співставляючи різні точки зору, виробляють 

колективну думку, яка узагальнюється та коригується керівником семінару 

наприкінці заняття. Вони розширюють і закріплюють теоретичні знання з 

навчальної дисципліни, розвивають здатність до творчого мислення, формують 

навички самостійної роботи щодо аналізу, систематизації та узагальнення 

інформації, виховують уміння виступати з повідомленнями та брати участь в 

обговоренні виступів. 

Підготовка до семінарського заняття включає: 

– прослуховування та конспектування лекції з теми семінару; 

– ознайомлення з планом семінару, методичними вказівками, 

запитаннями для повторення та списком рекомендованої літератури; 

– підбір та опрацювання літератури; 

– опрацювання літератури включає: складання виписок з прочитаної 

літератури, складання опорного конспекту або тез як наслідок 

опрацювання кількох літературних джерел; 

– посилання на джерело відомостей з повними бібліографічними даними є 

обов’язковим; 

– підготовка тексту свого повідомлення чи виступу; 

– обміркування відповідей на запитання для повторення; 

– виконання окремих завдань, передбачених планом семінарського 

заняття. 
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Мета семінарських занять полягає у тому, щоб навчити студента 

самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, 

а також з періодичною пресою та часописами. 

У результаті вивчення теми семінарського заняття студент повинен  

знати: 

– методологію та методику наукового дослідження; 

– категоріальний апарат наукового дослідження; 

– основні види наукових досліджень у вищій школі; 

– структуру та зміст етапів дослідницької роботи. 

уміти:  

– підготувати наукову статтю, доповідь, рецензію; 

– застосовувати реферативний виклад матеріалу; 

– знаходити наукову інформацію та працювати з джерелами; 

– користуватися різними формами викладу матеріалів наукового 

дослідження.  

Робота в аудиторії під час семінарського заняття передбачає: 

– виступ з повідомленням з теми семінару (доповідь, реферат чи 

доповнення); 

– відповідь на запитання або постановка запитання іншим виступаючим; 

– запис інформації, що вас зацікавила, та узагальнюючих висновків, 

зроблених викладачем; 

– розв’язання індивідуальних письмових завдань, тестів та ін. 
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4. ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. Історія та теорія джерелознавства 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема.  Історичне джерелознавство як навчальна дисципліна. 

Мета: охарактеризувати історичне джерелознавство як науку та 

навчальну дисципліну, визначити її місце серед інших історичних наук  

Основні поняття:  історичне джерело, допоміжні історичні дисципліни, 

евристика, критика джерел, класифікація істричних джерел. 

 

План 

1. Історичне джерелознавство як наука і навчальна дисципліна.  

2. Об’єкт і предмет історичного джерелознавства.  

3. Методи дослідження в історичному джерелознавстві. 

4. Зв’язок  джерелознавства з іншими історичними дисциплінами.  

 

Короткі теоретичні відомості 

Розпочинаючи вивчення теоретичних проблем історичного 

джерелознавства, необхідно насамперед чітко сформулювати визначення цієї 

науки. Саме визначення розкриває суть джерелознавства, його завдання, дає 

уявлення про зміст та межі історичних джерел. Розуміння цих проблем у їх 

сутності дозволяє з’ясувати місце джерелознавства в системі історичних наук. 

Варто вказати, історичне джерелознавсто – це давня наука, яка зародилася 

ще в період античності і остаточно сформувалася у XIX cтолітті. Якщо батьком 

історії вважають Геродота, то батьком джерелознавста був Фукідід. 

У другому питанні потрібно сформулювати об’єкт та предмет 

дослідження, вказати на неоднозначні підходи до цієї проблеми. Варто 

наголосити, об’єктом теорії історичного джерелознавства є узагальнююча 

теоретична джерела, представлена системою джерелознавчих категорій, понять, 
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визначень та суджень. Предметом загального джерелознавства виступає 

узагальнююча теоретична модель найбільш загальних закономірностей руху, 

розвитку, зміни форм джерел як об’єктивного явища соціальної дійсності. 

У третьому питанні потрібно схарактеризувати основні методи 

джерелознавчого дослідження. Вони, як і в будь-якій науці, поділяються  

загальнонаукові та спеціальні. Серед загальнонаукових методів, що 

використовує джерелознавство варто виокремити: діалектичний, евристичний, 

метод статистичних групувань, метод статистичний, типологічний метод. До 

специфічних наукових методів варто віднести: функціональний, аналітико-

тематичний, структурно-типологічний, типографічний або палеолітичний, 

бібліографічний, бібліотипологічний.  

У четвертому питанні треба вказати на зв’язки історичного 

джерелознавства з іншими історичними дисциплінами. Серед них варто 

виокремити полеографію, сфрагістику, геральдику.  Наголосити на схожості  

та відмінності цих дисциплін. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «історичне джерелознавство». 

2. Схарактеризуйте його об’єкт і предмет дослідження. 

3. Назвіть основні методи джерелознавчих досліджень. 

4. Опишіть структуру історичного джерелознавства. 

5. Що входить до поняття допоміжні історичні дисципліни? 

Література: [1-4; 8, 10, 19, 23] 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Становлення та розвиток історичного джерелознавства в Європі та 

Україні. 

Мета: розглянути етапи становлення історичного джерелознавства в 

європейських країнах, вказати на його основні тенденції/ 

Основні поняття: Античність, Середньовччя, Відродження, Новий час, 

ерудити, позитивізм, романтизм, просвітництво, антиквари, школа аналів. 
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План 

1. Зародження джерелознавчих знань в період античності та середньовіччя. 

2. Джерелознавство в Західній Європі  в Новий час 

3. Особливості становлення джерелознавства в Україні у ХVІІІ – на 

початку ХХ ст. 

4. Розвиток джерелознавства в Росії. 

5. Сучасний стан джерелознавства та завдання подальшого розвитку  

в Україні. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Розглядаючи перше питання, варто ноголосити, що джерелознавство 

зародилося у найдавніші часи та невіддільне від основних етапів становлення й 

розвитку історичної науки. Уже в працях античних авторів – Геродота, Тацита, 

Фукідіда, Лівія, Страбона та ін. – простежуються спроби критичного 

використання джерел, зіставлення їх з іншими носіями відомостей. Якщо 

Геродота вважають «батьком історії», то Фукідіда можна назвати «батьком 

джерелознавства», оскільки його «Історія» ґрунтувалася на багатьох 

джерельних документах – договорах, деклараціях, законах, листах, власних 

спостереженнях. Щоправда, інколи, автор сам створював фіктивні промови 

учасників Пелопоннеської війни, а потім аналізував їх. 

       Особливістю джерелознавства періоду раннього середньовіччя було те, 

що історики користувалися будь-яким письмовим текстом або будь-яким усним 

висловлюванням як джерелами, якщо вони довіряли авторитету того, від кого 

виходили ці текст або висловлювання. Довіра до лиця або установи, від яких 

виходили подібні висловлювання, зумовлювали ставлення істориків до цих 

висловів. Авторитет не підлягав критичній перевірці. Історик у такому випадку 

запозичував у авторитетної особи або установи не тільки відомості про події та 

явища минулого, а й перспективу бачення цих подій чи явищ. 

У другому питанні варто закцентувати увагу на особливостях  уявлення 

про принципи підходу до твору як до джерела, на основі вивчення Нового 
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завіту було дано німецьким богословом Ф.Е. Шлейермахером (1768 – 1834) в 

його творі «Про герменевтику і критику, особливо в їх відношенні до Нового 

Завіту». Цей учений відділив герменевтику як «мистецтво розуміти чужу 

мову», від критики, якою слід займатися тоді, коли в джерелі «є щось таке, чого 

в ньому не повинно бути». 

Варто відзначити, що провідну роль у підвищенні інтересу до історичних 

джерел зіграло зростання національної самосвідомості ряду європейських 

народів в останній третині XVIII – початку XIX ст. Значне місце при цьому 

займали серійне видання історичних джерел у Німеччині (Monumentа Germaniae 

historica), починаючи з 1826 р., план якого був розроблений на конкурсній 

основі Г.Г. Пертцем. Головний редактор цього видання Г. Вайц (1813–1886) 

неодноразово перевидавала складену Ф.К. Дальманном бібліографію 

«Джерелознавство німецької історії», яка допомогла становленню поняття 

«джерелознавство» у європейській історіографії. 

 Це поняття виникло в результаті збору, відбору, вивчення та систематизації 

історичних джерел. Робота Г. Вайца та його співробітників представляла собою 

науково-дослідницький напрямок, який сприяв становленню джерелознавства 

як науки. 

У третьому питанні потрібно необхідно наголосити на тому, що           

Епоха Просвітництва справила великий вплив на розвиток історичних знань, 

збагачення їх джерел в Україні. Велику роль у підготовці українських 

просвітників і мислителів відіграли Луцький, Львівський, Київський, 

Харківський колегіуми, Острозька та Києво-Могилянська академії, в яких 

історія, побудована на джерелах, поступово стала самостійною навчальною 

дисципліною. Києво-Могилянську академію можна вважати колискою 

історичної науки в Україні. У цьому навчальному закладі історіографію з 

використанням джерел читали Ф. Прокопович, С. Калиновський, 

Ф. Соколовський та інші видатні вчені. Зокрема, Ф. Прокопович у розділі «Про 

мету писання історії та про листи» свого курсу «Про риторичне мистецтво» 

використав значне коло джерел. Він посилався на античних авторів Фукідіда, 
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Геродота, Анаксимена, середньовічних мислителів Григорія Богослова, 

Августина Аврелія, історика епохи Відродження Лукіана, звертався до 

польських хронік М. Поляка, М. Стрийковського, М. Кромера, літописів 

Київської Русі, історичних повістей, релігійно-повчальних творів тощо. Уся ця 

література рекомендувалася студентам академії, яка мала унікальну бібліотеку, 

для самостійного вивчення. До речі, майже всі відомі козацькі літописці були 

випускниками Києво-Могилянської академії, де їх навчали вести пошук і 

використовувати різноманітні історичні джерела. 

У четвертому питанні потрібно схарактеризувати політичну ситуацію у 

Російській імперії.   У XIX столітті збір і видання історичних джерел були 

пов’язані з підвищенням інтересу до минулого та формуванням історичної 

свідомості. У 1811 р. при Московському архіві Міністерства закордонних справ 

була створена Комісія друкування державних грамот і договорів. Після 1812-го 

року її діяльність активізувалася за підтримки Н. П. Румянцева (1754–1826). А з 

1834 р. видання історичних джерел здійснювалося Археографічною комісією 

при Міністерстві народної освіти, яка видала ряд багатотомних серій актів.  

З 1837 р. почало публікуватися «Повне зібрання російських літописів». Видання 

«Повного зібрання законів Російської імперії» очолив державний діяч 

М.М. Сперанський (1772–1839). 

У п’ятому питанні потрібно наголосити, що українське джерелознавство 

звільняється від ідеологічних нашарувань партійно-класового підходу до 

відбору, використання та інтерпретації джерел, їх фальсифікацій та спотворень. 

Відроджуючи національні джерелознавчі традиції, українські історики дедалі 

ширше опановують досвід зарубіжного джерелознавства, впроваджують нові 

підходи до пошуку, збору, систематизації та використання джерел. Стає нормою 

видання історичних праць, в яких передбачається не тільки виклад конкретно-

історичного та аналітичного матеріалу, а й публікація опрацьованих джерел у 

вигляді додатків. Така практика значно підвищує науковий рівень праць, 

аргументованість їх положень і висновків, що викликає значний інтерес у 

читачів. 
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Контрольні питання 

1. Які  основні риси античного джерелознавства ? 

2. Які заслуги у вивченні джерел істориків епохи Відродження ? 

3. Який внесок М. Грушевського в українське джерелозавство ? 

4. Схарактеризуйте основні джерела, які були опуліковані в Росії в XIX 

столітті. 

5. Які завдання стоять перед українським джерелознавством ? 

Література: [8-10; 15, 17, 22] 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Класифікація історичних джерел. 

Мета:  проаналізувати основні схеми класифікації історичних джерел. 

Основні поняття: класифікація, типи джерел, види джерел, історичні 

залишки, історична традиція. 

 

План 

1. Поняття, завдання і основні схеми класифікації історичних джерел. 

2. Типово-видова класифікація: суть і особливості. 

3. Характеристика основних типів історичних джерел (крім письмових) за 

схемою: 

– внутрішньовидова класифікація; 

– інформативна цінність; 

– особливості вивчення та використання. 

 

Короткі теоретичні відомості 

У першому питанні студентам варто визначити поняття «класифікаційна 

схема» та показати загальні вимоги її формування. Визначити завдання 

дослідника у роботі з історичними джерелами та цінність при цьому наукової 

схеми класифікації. 
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Друге питання присвячене особливостям типово-видової класифікації. 

Визначення типології історичних джерел. Речові, словесні, зображальні, 

звукові, поведінкові, конвенціональні джерела та їх види. 

При підготовці третього питання студенти повинні охарактеризувати 

види джерел (крім писемних), звертаючи увагу на те, що кожен тип джерел 

складається з певних видів. Показати, що при вивченні та використанні джерел 

важливою є їхня інформативна цінність.  

Контрольні питання 

1. Яка роль класифікації джерел в історичній науці? 

2. Які схеми застосовують науковці при класифікації письмових джерел? 

3. Особливості класифікації джерел у схемі І. Д. Ковальченка. 

4. Наведіть приклади видової класифікації джерел. 

5. Як класифікуються джерела за родами?  

Література: [3-6; 8, 10,14] 

 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Літературні джерела. 

Мета: дати характеристику літературним джерелам, розглянути їх 

структуру та особливості, вказати на їхню роль у  суспільстві. 

Основні поняття: літописання, агіографія, публіцистика, ессе, огляд, 

рецензії, художня. 

 

План 

1. Періодизація становлення та розвитку літературних джерел. 

2. Літописи як історичне джерело. 

3. Етапи розвитку публіцистики як історичного джерела.  

4. Художня література як історичне джерело. 
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Короткі теоретичні відомості 

У першому питанні потрібно проаналізувати  різні види літературних 

джерел та провести їх періодизацію. Необхідно вказати, що в середні віки 

домінували літописи та агіографічна література. Варто пояснити, яку 

інформацію про суспільство несли житія святих. 

Розглядаючи друге питання варто зупинитися на літописанні в різних 

періодах української історії. Аналізуючи київський період потрібно 

схарактеризувати «Повість минулих»  та «Галицько-Волинський літопис».   

При розгляді польсько-литовської доби потрібно дослідити козацьке 

літописання та його відмінність від княжих літописів. 

 У третьому питанні варто проаналізувати публіцистику різних періодів 

нашої історії. Коли виникла публіцистика як вид літературної творчості? 

Схарактеризувати її основні напрямки. Бажано детально зупинится на 

політичній публіцистиці. Назвати її основних представників.  

У четвертому питанні потрібно проаналізувати художню літературу як 

історичне джерело. Варто зупинитися на творчості класиків української 

літератури XIX столітя. Наскільки вірно вони у своїх працях відображали дух 

епохи. Чи можна вважати джерелами твори класиків радянської літератури? 

Контрольні питання 

1. Які  літературні джерела були поширені Київській Русі? 

2. Які особливості публіцистики польсько-литовського періоду?  

3. Назвіть основні публіцистичні праці М. Грушевського. 

4. В який період розвинулася релігійна публіцистика? 

5. Які основні теми політичної публіцистики XX століття? 

Література: [7-10; 18, 20, 23] 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема. Законодавчі акти як історичні джерела. 

Мета: дати характеристику законодавчим джерелам, розглянути їх 

структуру та особливості, вказати на їхню роль в українській історії. 



 18 

Основні поняття: правда, устав, закон, статут, універсал, звичаєве право, 

канонічне право, магдебурзьке право, маніфест, пожалування, законодавчі 

збірники, конституційні акти. 

 

План 

1. Законодавство у Київській Русі. Руська правда. 

2. Литовські статути, їхня загальна характеристика. Універсали 

українських гетьманів. 

3. Російські імперські закони та їх вплив на Україну. 

4. Конституційні акти УНР і ЗУНР як історичні джерела.  

 

Короткі теоретичні відомості 

Розгляд першого питання варто почати зі загальної характеристики 

Київської держави. Далі потрібно проаналізувати її структуру, наголосивши на 

ролі князя. Потім можна перейти до законодавчих збірників і подати їхню 

характеристику. 

У другому питанні потрібно відзначити зміни, що відбулися на Русі  

у XIII-XV століттях. Важливо схарактеризувати законодавство Польщі і Литви. 

Після цього варто проаналізувати литовські статути. Рекомендую студентам 

проаналізувати становище шляхти і селян у Речі Посполитій.  

У третьому питанні варто зосередитися на російському законодавстві 

XVIII-XIX століть та дослідити його вплив на українське населення. Окрему 

увагу треба приділити реформам 60-70 років XIX століття і їхньому впливу на 

становище селян. Варто схарактеризувати царський маніфест про звільнення 

селян та положення про земські установи. 

У четвертому питанні потрібно подати загальну характеристику 

конституційним актам Центральної ради та вказати на їх історичне значення. 

Потім треба схарактеризувати Конституції УНР, порівнявши її з Конституцією 

ЗУНР. Яку історичну інформацію несуть ці документи? 
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Контрольні питання 

1. Які закони діяли в Київській Русі? 

2. За якого князя запроваджено «Руську правду»? 

3. Коли були прийняті Литовські статути? 

4. За якого російського імператора запроваджено земську реформу? 

5. Коли була прийнята Конституція УНР? 

Література: [8-10; 18, 20, 24, 25] 

 

Семінарське заняття № 6 

Тема. Джерела особистого походження 

Мета: проаналізувати джерела особистого походження, провести їх 

класифікацію, розглянути методику роботи з ними.   

Основні поняття: мемуари, спомини, автобіографії, щоденники, 

епістоляна спадщина. 

 

План 

1. Загальна характеристика джерел особового походження та їх 

класифікація. 

2. Мемуари політичних діячів української історії. 

3. Щоденник як історичне джерело. 

4. Епістолярна спадщина та її роль в дослідженні епохи. 

 

Короткі теоретичні відомості 

При розгляді даного питання варто з’ясувати що ми розуміємо під 

джерелом особистого походження. Слід указати, що вони носять доволі 

суб’єктивний характер та їх треба доволі обережно використовувати в 

історичних дослідженнях. Особливу увагу потрібно приділити автору споминів 

(його політичній позиції, релігійній приналежності, наскільки він точний у 

своїй інформації). 

У другому питанні варто зосередитися на мемуарах українських діячів 
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різних періодів. Аналізуючи їх, необхідно звернути увагу на те, в який період  

вони були написані і наскільки їх автори об’єктивні у своїх свідченнях. При 

розгляді даного питання рекомендую студентам проаналізувати мемуари 

М. Грушевського, В. Винниченка і Д. Дорошенка. 

У третьому питанні необхідно вказати на різницю між щоденниками  

та мемуарами. Рекомендую студентам проаналізувати щоденники українського 

діяча початку XX століття Є. Чикаленка. Варто звернути увагу на його 

характеристику політичних діячів українського руху. 

При розгляді четвертого питання потрібно наголосити на ролі листування 

у житті суспільства початку XX століття. Розкриваючи це питання 

проаналізуйте епітолярну спадщину М. Грушевського, яка опулікована. 

Визначіть коло його адресатів та зміст його послань. Чим вони корисні для 

вивчення вітчизняної історії?   

Контрольні питання 

1. Які види особових джерел вам відомі? 

2. Автором яких праць мемуарного жанру був В. Винниченко? 

3. Коли Є. Чикаленко почав вести свій щоденник? 

4. Чи можна довіряти мемуарам радянських військових і чому? 

5. У чому специфіка епістолярного жанару як джерела? 

Література: [1, 2, 4, 16, 20] 
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5. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. 

Практичне заняття – це вміння застосовувати на практиці отримані 

знання. При підготовці до практичного заняття з дисципліни «Історичне 

джерелознавство» демонструються навички студентів опрацьовувати, 

аналізувати літературні джерела, користуватися Internet і здійснювати 

аналітичні дослідження, узагальнювати власні спостереження. Практичне 

завдання слід виконувати грамотно, акуратно в робочому зощиті або на 

паперовому носії формату А-4, вручну чи за допомогою комп’ютерного набору 

та здавати вчасно у визначений термін. 

 

Практичне заняття №1 

Тема: Періодичні видання як історичне джерело. 

Мета: проаналізувати періодичні видання як історичні джерела, провести 

їх класифікацію за георгафічною, партійною ознаками.    

Основні поняття: періодика, газета, журнал, преса, тематичний збірник, 

тижневик, квартальник, місячник, щорічник. 

План 

1. Загальна характеристика періодичних видань та їх класифікація. 

2. Особливості газети як історичного джерела. 

3. Регіональні періодичні видання у дореволюційну епоху. 

4. Радянська періодика як джерело та методи роботи з нею.  

Домашнє завдання до практичної роботи. 

Провести джерелознавчий аналіз часипису «Кременчуцька Зоря» і скласти  

письмовий звіт  за наступним планом: 

1. Історичний період виходу газети в світ. 

2. Структура видання. 

3. Які публікації у газеті викликали у вас інтерес? 

4. Чи можна її використати як історичне джерело? 
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Короткі теоретичні відомості 

При розгляді першого питання потрібно вказати на особливості 

періодичних видань, у чому їх переваги тиа недоліки перед іншими джерелами. 

Проаналізуйте етапи розвитку преси в Україні. Як вона різнилася за регіонами? 

У другому питанні потрібно зосередитися на ролі газет у XIX столітті. 

Визначте, яку інформацію вони несли? Рекомендую студентам проаналізувати 

українську щоденну газету «Рада» (вона є в електонному варіанті на сайті НБУ 

імені В.Вернадського). 

У третьому питанні  увага студентів повинна зосередитися на 

регіональній пресі нашого краю. Які часописи виходили тоді на Полтавщині, в 

нашому місті. Яка історична інформація міститься в них? 

У четвертому питанні варто проаналізувати радянську пресу в різні роки. 

Зверніть увагу на засилля ідеології в цих виданнях. Що можна взяти корисного 

з радянських журналів?  

Контрольні питання 

1. Коли з’явилися перші газети в Україні?  

2. Яка газета видавалася в Полтавській губернії в першій половині XIX 

століття? 

3. Які газети видавав М. Грушевський? 

4. Коли почав входити часопис «Літературно-науковий вісник»? 

5. Які історичні журнали виходять в Україні? 

Література: [1, 2, 5, 9, 10, 21] 

 

Практичне заняття №2 

Тема: Джерела іноземного походження 

Мета: проаналізувати джерела іноземного походження, провести їх 

класифікацію за георгафічною, класовою, релігійною i  професійною ознаками.    

Основні поняття: католицизм, протестантизм, іслам, дипломатичні 

донесення, записки мандрівників 
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План 

1. Загальна характеристика іноземних джерел, їх класифікація. 

2. Особливості польських джерел про Україну XV-XVII cтоліть. 

3. Російські джерела Нового і Новітнього часу. 

4. Характеристика західноєвропейських джерел про Україну. 

Домашнє завдання до практичної роботи. 

Провести джерелозначий аналіз праці Гійома Боплана «Опис України»  та 

скласти  письмовий звіт за наступним планом: 

1. Біографічні відомості про Гійома Боплана. 

2. Історія написання та видання джерела. 

3. Зміст твору. 

4. Інформація Боплана про наш край. 

5. Творчість Боплана в дослідженнях українських істориків. 

Короткі теоретичні відомості 

У першому питанні потрібно пояснити значеня терміну «іноземні 

джерела». Провести їх класифікацію. Дати відповідь на запитання: Які події 

української історії знайшли найбільший відгук в іноземних джерелах і чому? 

У другому питанні подайте загальну характеристику польських джерел з 

української історії. Дайте відповіді на питання: Які періоди зайшли найбільше 

відображення в польських джерелах? Як впливали релігійні переконання на 

відображення подій вітчизняної історії? Наведіть приклади суб’єктивного 

ставлення до  українських гетьманів.  

У третьому питанні необхідно проаналізувати російські джерела, 

провести їх класифікацію. Розкрийте особливості бачення подій в Україні з 

російської позиції? Рекомендую більш детально розглянути мемуари 

російських діячів про українські національно-визвольні змагання 1917-1921 

років. 

Розгляд четвертого питання варто присвятити західноєвропейським 

джерелам про наш край. Провести їх класифікацію. Які з цієї групи документів 
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опуліковані в українському перекладі? При розгляді даного питання 

рекомендую опрацювати книгу Д. Наливайка «Очима Заходу. Рецепція України 

в Західній Європі».   

Контрольні питання 

1. Які іноземні джерела з історії Київської Русі вам відомі? 

2. У чому ви бачите особливості польських джерел з історії України XVII 

століття? 

3. Назвіть імена дослідників, що спеціалізувалися на вивченні іноземних 

джерел? 

4. Які іноземні джерела використав М. Грушевський в «Історії України-

Руси» 

5. У творах яких російських письменників відображено події з 

української історії? Чи можна їх вважати історичними джерелами? 

Література: [7, 10, 18, 19, 22] 

 

Практичне заняття №3 

Тема: Діловодна документація 

Мета: проаналізувати  історичний розвиток діловодства в Російській 

імперії та в Україні. 

Основні поняття: формуляр, документування, документація, реквізит, 

бланк, копії, додатки, особові картки, особові справи, документообіг, 

реєстрація. 

План 

1. Класифікація документів діловодства. 

2. Еволюція діловодних документів та основні етапи їх розвитку 

3. Діловодство в  земських установах Російської імперії. 

4. Довідкові видання як історичні джерела 

Домашнє завдання до практичної роботи. 

Проаналізуйте   документи  діловодства Кременчуцького повітового земства за 

наступним планом: 
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1. Земська реформа в Російській імперії. Виникнення Кременчуцького 

повітового земства.  

2. Діловодство в органах місцевого самоврядування. 

3. Документи земської управи. 

4. Систематичний звід Кременчуцького повітового земства як історичне 

джерело. 

Короткі теоретичні відомості 

У першому питанні потрібно проаналізувати класифікацію документів, 

що застосовувалася у діловодстві в різні історичні періоди. Яку інформацію 

можна взяти з них? Рекомендую звернути увагу на діловодство радянських 

часів. Які документи того періоду привертають найбільшу увагу? 

У другому питанні необхідно простежити розвиток документів 

діловодства, починаючи з княжих часів і до сучасності. Як впливала на їх 

еволюцію політична та соціально-економічна ситуація у країні. Чим різняться  

документи Російської імперії та Австрійської? Що в них спільного? 

У третьому питанні необхідно проаналізувати організацію діловодства в 

російських земствах. Які документи продукували земські установи? Для 

вивчення вказаного питання рекомендую ознайомитися з моногрфією 

М.В. Угрюмової «Документальное наследие российских земств». 

Розгляд четвертого питання варто присвятити довідковим виданням. 

Цінними джерелами з історії нашого краю є статистичні довідники з різних 

галузей господарства, вони використовувалися у діловодстві. 

Контрольні питання 

1. Коли з’явилися документи з діловодства? 

2. Які етапи можна виділити в розвитку діловодства? 

3. За якими принципами відбувалося становлення діловодства в 

Російській імперії? 

4. Назвіть основні документи, яким керувалися в своїй роботі земські 

установи. 
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5. Чим займалася земська статистика?  

Література: [1, 9, 10, 14, 23] 

 

Практичне заняття №4 

Тема: Документи політичних партій та організацій 

Мета: проаналізувати комплекс джерел політичних партій та організацій, 

розглянути методи їх опрацювання.  

Основні поняття: партія, партійна програма, партійний устав, маніфест, 

документи політичних партій, партійна символіка. 

План 

1. Документи КПРС та методика роботи з ними. 

2. Українські націонал-демократичні партії їх нормативні та ділові 

документи.  

3. Джерела з діяльності українського націоналістичного підпілля.  

4. Інтернет ресурси політичних партій. 

Домашнє завдання до практичної роботи. 

Знайдіть на сайті «Історичної правди» документ з історії українського 

націоналістичного підпілля 40-50 років XX століття і проаналізуйте його за 

наступним планом: 

1. Якій події присвячений документ? 

2. Хто його автор? 

3. Вид джерела. 

4. У чому полягає унікальність документу? 

5. Як його можна використати при написанні української історії? 

Короткі теоретичні відомості 

При розгляді першого питання потрібно наголосити, що документи КПРС 

з 20х до початку 90х рр. XX століття визначали основні напрямки життя 

радянської держави. Водночас вони часто викривляли історичну дійсність, тому 

дослідник має ставитися до них з певними застереженнями. Інформація подана 
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в них має бути підтверджена іншими джерелами.  Відповідаючи на дане 

питання необхідно провести класифікацію партійних документів. 

У другому питанні рекомендую подати коротку характеристику 

українських політичних партій початку XX століття. Які джерела висвітлюють 

їхню діяльність? Особливу увагу раджу звернути на партійну пресу. 

У третьому питанні необхідно подати умови існування українського 

націоналістичного підпілля у різні періоди. Проведіть класифікацію джерел з 

названої проблеми. Рекомендую проаналізувати мемуари як учасників 

національно-визвольної боротьби українського народу, так і спогади 

радянських військових, зокрема співробітників НКВД. 

Розглядаючи четверте питання, зосередьтесь на діяльності політичних 

партій в сучасній Україні.  Яка інформація міститься на партійних сайтах? У 

чому полягає її заангажованість?  

Контрольні питання 

1. Назвіть основні документи в яких висвітлена історія КПРС? 

2. Коли виникли українські політичні партії? 

3. Які партійні видання ви знаєте? 

4. Який архів спеціалізується на збережені партійних документів? 

5.  Проведіть класифікацію документів політичних партій. 

Література: [ 3, 11-14, 25] 
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

 

Відповідно до навчального плану підготовки студенти пишуть реферати з 

навчальної дисципліни «Історичне джерелознавство». Ця форма самостійного 

вивчення навчальної дисципліни передбачає дослідження основних питань 

програмного матеріалу. 

Тематика рефератів відображає проблеми, що вивчаються у навчальній 

дисципліні «Книгознавство». Тому написання рефератів сприяє формуванню 

глибоких і міцних наукових знань у студентів. 

Необхідно пам’ятати, що реферат – це стисле викладення основних 

положень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у 

вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного, 

що поєднує позиції цих авторів. При цьому виклад повинен містити й власну 

позицію студента, його коментар до тієї або іншої проблеми. 

Реферати, підготовлені студентами, заслуховуються й обговорюються на 

семінарських заняттях. Оцінка за реферат виставляється на семінарі й 

ураховується викладачем під час визначення підсумкового контролю.  

Усі реферати повинні відповідати єдиним вимогам. 

1. Робота повинна бути акуратно виконана на стандартних аркушах 

форматом А4 у друкованому варіанті, обсягом 10-15 сторінок. Поля сторінки 

20 мм з усіх боків. Набір здійснювати текстовим редактором Times New Roman, 

14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5, абзац 1,25 см. Рівняння тексту по ширині 

сторінки. Сторінки нумеруються у правому верхньому кутку арабськими 

цифрами без крапки наприкінці, додержуючись наскрізної нумерації. Першою 

сторінкою є титульна, на ній номер сторінки не проставляється. 

2. Конкретний зміст реферату, його структура визначається студентом 

разом із викладачем. Як правило, реферат має таку структуру: 

– ВСТУП, де обґрунтовується вибір теми реферату, її актуальність, 

формулюється основна мета і завдання дослідження. 

– ОСНОВНА ЧАСТИНА, яка складається з двох або трьох розділів. У 
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першому розділі належить викласти загальні, теоретичні та методичні 

питання. У наступних розділах розкривається конкретний матеріал, який 

має практичне значення. З метою більш логічного викладення матеріалу 

кожний розділ закінчується невеликими висновками.  

– ВИСНОВКИ – заключна, узагальнююча частина реферату, де стисло 

підбивають підсумки дослідження, міститься особиста позиція автора 

реферату. 

– Текстова частина реферату завершується СПИСКОМ 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, де найменування використаних 

монографій, посібників і статей розташовані в алфавітному порядку за 

першою літерою прізвища автора. 

Наприклад: 

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М. Т. Білуха. – 

К. : Вища школа, 1997. – 271 с.  

Исаев В.С. Основы научных исследований / В. С. Исаев. – Новгород : 

НГАСУ, 1997. – 82 с.  

– ДОДАТКИ, які подаються наприкінці реферату, де наводяться 

таблиці, ілюстрації та інші допоміжні матеріали.     

3. Реферат починається з титульної сторінки (Додаток А). 

4. Вступ, розділи і висновки, які розміщуються в зазначеній 

послідовності, починаються з нової сторінки. Заголовки розділів реферативного 

дослідження слід розміщувати посередині рядка і писати великими літерами 

без крапки наприкінці й не підкреслювати. Перенос слів у заголовку не 

допускається. Відстань між заголовком і наступним рядком повинна 

дорівнювати пропущеному рядку. 

5. На цитати треба давати посилання, які робляться мовою оригіналу. 

Після цитати робиться в дужках позначка [4, c. 38]. Це означає, що дане 

видання міститься у списку літератури за порядковим номером – 4. Друга 

цифра – 38 – означає номер сторінки, звідки взята цитата. 

6. Оцінка реферату враховує ступінь розкриття теми, обсяг використаної 
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літератури, змістовність викладення фактів, рівень самостійності міркувань. 

Важливо, щоб реферат був написаний відповідно до теми, а його структурні 

підрозділи повністю розкривали проблему дослідження.  
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6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ  

 

1. Етапи розвитку історичного джерелознавства в Україні 

2. Арабські джерела з історії східних слов’ян. 

3. Візантійські джерела з історії Київської держави. 

4. Західноєвропейські джерела з історії Київської держави. 

5. Література Київської Русі як історичне джерело. 

6. Діловодство в Речі Посполитій. 

7. Діловодство в Запорізькій Січі. 

8. Документи діловодства Української козацької держави. 

9. Вплив петровських реформ на розвиток документів. 

10. Універсали Богдана Хмельницького як історичне джерело. 

11. Житія святих як історичне джерело. 

12. «Літературно-науковий вісник» як історичне джерело. 

13. Газета «Рада» як джерело з української історії. 

14. Мемуари Михайла Грушевського як джерело з історії України XX 

століття. 

15. Газета «Правда» як  джерело з історії КПРС. 

16. Місцева преса як джерело з регіональної історії. 

17. Щоденники Михайла Грушевського як джерело з його біографії. 

18. Твори І.С. Нечуя -Левицького як історичне джерело. 

19. Поезія Павла Тичини як історичне джерело. 

20. Відображення революційних подій 1917 року в творчості 

Олександра Олеся. 

21. Законодавство Української козацької держави як історичне 

джерело. 

22. Законодавство ЗУНР як історичне джерело. 

23. Законодавство УРСР як історичне джерело. 

24. Конституція УНР як історичне джерело. 

25. Конституція ЗУНР як історичне джерело. 
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7. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1.  Зміст поняття «історичне джерело».   Етапи його розвитку. 

2.  Предмет і завдання курсу, його місце і значення в системі підготовки 

фахівців з документознавства.  

3. Зв’язок джерелознавства з іншими науками. 

4.  Джерельно-інформаційна база  і  особливості  науково-інформаційного 

забезпечення вивчення курсу «Історичне джерелознавство».   

5. Джерелознавство та інші допоміжні історичні дисципліни.  

6. Впровадження терміна «джерелознавство» у науковий обіг у роботах 

античних і середньовічних істориків.   

7. Публікація історичних джерел в країнах Європи.   

8. Археографічні комісії в Російській імперії та їхня діяльність у 

XIX столітті.  

9. Школа документалістів В. Антоновича.  

10.  Джерелозавчі дослідження М. Грушевського. 

11.  Діяльність археографічної комісії НТШ у Львові.  

12.  Особливості розвитку джерелознавства в радянський період.  

13.  Публікація джерел у сучасній Україні.  

14.  Діяльність інституту української археографії та джерелознавства імені 

М. Грушевського. 

15.  Поняття класифікації джерел, її завдання та значення. 

16.  Класифікаційні ознаки та критерії класифікації джерел. 

17.  Класифікація археологічних джерел.  

18.  Основні схеми і моделі класифікації джерел. 

19.  Особливості класифікації письмових джерел.  

20.  Класифікація джерел з історії України. 

21.  Літописання на Русі як історичне джерело 

22.  Повість минулих літ монаха Нестора. 

23.  Київський літопис як історичне джерело. 
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24.  Галицько-Волинський літопис як історичне джерело.  

25.  Літературні твори київського періоду як історичні джерела. 

26.  Агіографічна література. як історичне джерело  

27.  Перекладна література як історичне джерело.   

28.  Українська публіцистика XVI-XVII століть як історичне джерело.  

29.  Полемічна література як історичне джерело. 

30.  Література періоду бароко як історичне джерело.  

31.  Художня література як історичне джерело. 

32.  Руська правда як історичне джерело.  

33.  Устав Володимира Мономаха як історичне джерело. 

34.  Канонічне право як історичне джерело.  

35.  Литовські статути як історичне джерело.  

36.  Литовська Метрика як історичне джерело. 

37.   Магдебурзьке право як історичне джерело. 

38.   Законодавство Російської імперії як історичне джерело. 

39.  Універсали українських гетьманів як історичне джерело. 

40.  Універсали Центральної Ради як історичне джерело 

41.  Законодавство УРСР як історичне джерело. 

42.  Особливості мемуарних джерел.  Методика дослідження джерел 

особистого походження. 

43.  Класифікація мемуарів за жанрами. 

44.  Класифікація мемуарів за соціальним становищем їх авторів. 

45.  Щоденники Євгена Чикаленка. 

46.  Мемуарна спадщина Михайла Грушевського.  

47.  Мемуарна література про Українську революцію 1917-1921 років.  

48.  Щоденники видатних державних діячів радянського періоду.  

49.  Сучасна мемуарна література   

50.  Джерелознавчі особливості творів іноземців, що писали про Україну.  

51.  Найважливіші мемуари іноземців про Україну XV-XVI століть. 

52.  Опис України Гійома де Боплана.  
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53.  Визвольна війна українського народу проти Польщі 1648-1658 років у 

оцінках іноземців.  

54.  Українська національна революція у закордонних мемуарах. 

55.   Голодомор 1932-1933 рр. у спогадах свідків.   

56.  Зарубіжні джерела про Другу Світову війну.  

57.  Принципи класифікації періодичних видань. 

58.  Види періодичних видань. 

59.  Найдавніші періодичні видання про Україну та українська преса другої 

половини XVIII-XIX століть як історичні джерела.  

60.  «Губернские ведомости» в Російській імперії як історичне джерело.  

61.  Національна періодика підросійської України початку XX століття як 

історичне джерело. 

62.  Преса Галичини, Буковини, Буковини, Закарпаття в 1900-1939 роках як 

історичне джерело.  

63.  Особливість класифікації та зміст радянської преси.  

64.  Поняття діловодної документації Нового і Новітнього часу і методи її 

джерелознавчого дослідження. 

65.  Особливості еволюції діловодної документації в XVIII та на початку XXI 

століття 

66.  Специфіка діловодства громадських об’єднань. Особливості систем 

спеціального документування.  

67.  Документи  органів місцевого самоврядування Російської імперії на 

початку  XX століття.  

68.  Діловодство в земських установах. 

69.  Земська статистика.  

70.  Вплив новітніх технологій на розвиток історичного джерелознавства. 

Оцифрування історичних джерел на електронних носіях. 

71.  Створення та діяльність історичних сайтів. Українські інтернет-ресурси 

та їх роль в суспільстві.   

http://stud.com.ua/43699/istoriya/dilovodnih_dokumentatsiya_rosiyi_novogo_novitnogo_chasu#72
http://stud.com.ua/43699/istoriya/dilovodnih_dokumentatsiya_rosiyi_novogo_novitnogo_chasu#72
http://stud.com.ua/43700/istoriya/osoblivosti_evolyutsiyi_dilovodnoyi_dokumentatsiyi_xviii_pochatku_stolittya#92
http://stud.com.ua/43700/istoriya/osoblivosti_evolyutsiyi_dilovodnoyi_dokumentatsiyi_xviii_pochatku_stolittya#92
http://stud.com.ua/43701/istoriya/spetsifika_dilovodstva_gromadskih_obyednan#85
http://stud.com.ua/43702/istoriya/osoblivosti_sistem_spetsialnogo_dokumentuvannya#12
http://stud.com.ua/43702/istoriya/osoblivosti_sistem_spetsialnogo_dokumentuvannya#12
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72.  Тематичні ресурси «Історичної правди». Електронні часописи, що 

спеціалізуються на історичній тематиці в Україні та світі. 

73.  Документи КПРС та методика роботи з ними. 

74.  Українські націонал-демократичні партії їх нормативні та ділові 

документи.  

75.  Джерела з діяльності українського націоналістичного підпілля.  
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8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Таблиця 7.1 

Види самостійної 

роботи 

Планові 

терміни 

виконання 

Форма контролю та 

звітності 

Максималь-

на кількість 

балів 

1 2 3 4 

(лекцій – 20, семінарських занять – 12, практичних занять – 8 підсумковий 

контроль – іспит) 

І   За систематичність і активність роботи на семінарських та практичних) 

заняттях 

1.1 Підготовка до 

практичних занять 

(вивчення 

обов’язкової та 

додаткової літератури, 

текстів лекцій; 

виконання тестових 

завдань, розв’язування 

задач) 

Протягом  

семестру 

Поточний контроль 

знань на практичних 

заняттях у т.ч. 

 

відповіді на питання  0−3 

оперативний 

письмовий контроль (у 

тому числі тестовий) 

0−3 

 20 х 3=60 

 

1.2 Відвідування 

практичних занять, 

наявність конспекту 

практичних занять 

Протягом  

семестру 

Самостійне 

опрацювання  окремих 

тем  курсу 

10 

Разом за п.І   70 

ІІ     За виконання модульних контрольних  завдань 

2.1 Підготовка до 

модульних 

контрольних робіт 

1 модуль за 

семестр у 

терміни, 

Перевірка 

правильності 

виконання модульних 

10 

      



 37 

визначені 

викладачем 

згідно з 

навчальною 

програмою 

контрольних робіт 

Разом за п.ІІ   10 

ІІІ За виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання 

(обов’язкові для студентів, що претендують на оцінку «відмінно») 

3.1.Написання 

реферату за заданою 

проблематикою 

Узгоджується 

з викладачем, 

який веде 

семінарські 

заняття 

(1 реферат на 

семестр) 

Результати виконання 

індивідуальних завдань 

подати викладачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3.2.Участь у наукових 

конференціях,  

олімпіадах, публікації 

рецензій на наукові 

видання 

Узгоджується 

з викладачем, 

який веде 

семінарські 

заняття 

 

5 

Разом за п.ІІІ   10 

УСЬОГО БАЛІВ                                                                                                    70 

ЛЕКЦІЇ                                                                                                                   10 

ЗАЛІК                                                                                                                     20 

РАЗОМ БАЛІВ                                                                                                    100 
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Критерії оцінювання знань на семінарських і практичних заняттях 

3 бали (відмінно) – студент демонструє обґрунтовані, глибокі та 

теоретично правильні відповіді на поставлені питання; показує здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних  подій, робити логічні висновки й 

узагальнення; має здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення 

до альтернативних поглядів на певні проблеми; широко використовує 

джерельну історичну базу, за допомогою якої підтверджує правильність своєї 

відповіді на питання;  

2,5 бали (добре) – студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні 

помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні джерельного 

матеріалу, посиланні на конкретні періоди та дати; допускає незначні помилки 

у відповідях на тестові завдання; питання викладене недостатньо глибоко, у 

стислій формі. 

3 бали  (задовільно) – студент у цілому володіє знанням матеріалу на 

рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені 

окремі суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у відповідях на 

тестові завдання, використанні джерельного матеріалу. 

2 бали (незадовільно) – студент не дає правильну відповідь на поставлене 

питання або відповідь містить зайвий матеріал, що не стосується смислу 

питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Неправильно 

характеризує поняття за темою курсу або дає неправильні відповіді на тестові 

завдання. 

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента за виконання 

модульної контрольної роботи та складання заліку наведено в таблиці 7.2. 
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