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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 й 

епохи, ця навчальна дисципліна врахувала загальноприйняті правила, традиції й 

умовності, яких дотримуються уряди під час 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 у XI – XVIII cтоліттях.  

2. Особливості функціонування документів у новий і новітній період 

 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення ознайомити 

студентів із теоретичними та методологічними засадами документознавства як 

науки, поглибити їхні знання в напрямі розвитку документів; проаналізувати 

історію українських документів; віддзеркалити досягнення сучасного 

джерелознавства як в Україні так і у світі; надати цілісне уявлення про 

навчальну дисципліну, що вивчає найбільш стабільні та довготривалі 

характеристики, загальні властивості, ознаки й функції історичних документів.  

1.2 Основними завданнями вивчення  навчальної дисципліни ««Історія 

науки про документ в Україні»  є розширення 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 документа як явища 
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культури; висвітлити основні етапи інституціоналізації документознавства як 

наукової дисципліни; розкрити статус документознавства як наукової 

дисципліни; розглянути  джерелознавчу термінологію; поглибити знання про 

феномен книги як  різновид документа; 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 та її особливості; вузлові теоретико-

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

фактом, джерельну інформацію тощо;  сучасні підходи до класифікації 

історичних документів; методику пошуку, виявлення, опрацювання документа, 

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 оцінювання для 

ідентифікації подій з історії;   виокремлювати головні етапи формування 

історичних документів (за хронологічним принципом); застосовувати на 

практиці набуті знання під час написання курсових робіт, проведення історико-

краєзнавчої та наукової роботи. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 135 годин / 4,5 кредитів ЄКТС. 
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1. Теми  та погодинний розклад семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість 

годин для 

денної 

форми 

Кількість 

годин 

для 

заочної 

форми 

 Модуль. 1 Донауковий період розвитку науки про  

документ у XI – XVIII cтоліттях 

  

1 Історія науки про документ в Україні як спецкурс 2  

2 Документи Київської Русі і Галицько –Волинської 

держави 

4 2 

3 Документи Польсько-литовського періоду історії 

України 

4  

4 Документи Української козацької держави 4 2 

 Модуль 2 Особливості функціонування документів у 

новий і новітній період 

  

5 Українські землі в документах Російської імперії XIX -- 

XX століть 

2 - 

6 Документи місцевого самоврядування XIX -- XX століть 2 - 

7 Діяльність М. Грушевського в документах XIX-XX 

століть 

 

4 2 

8 Становлення та розвиток  науки про документ в Україні 

на межі тисячоліть 

 

2  

 Усього: 24 6 
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2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Навчальна дисципліна «Історія науки про документ в Україні» 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 кориґується 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 містить: 

– прослуховування та конспектування лекції з теми семінару; 

– ознайомлення з планом семінару, методичними вказівками, питаннями 

для повторення та списком рекомендованої літератури; 

– підбір та опрацювання літератури; 

– опрацювання літератури передбачає: 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; 
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– обміркування відповідей на питання для повторення; 

– виконання окремих завдань, передбачених планом семінарського 

заняття. 

Мета семінарських занять полягає в 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 питання або постановка питання іншим виступаючим; 

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

зроблених викладачем; 

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

 

Змістовий модуль 1 Історія науки про документ в Україні як навчальна 

дисципліна 

Семінарське заняття № 1 (2год) 

Тема 1.  Історія науки про документ в Україні як навчальна 

дисципліна 

Мета: охарактеризувати історію документа в Україні як навчальну 

дисципліну, визначити її місце серед інших  гуманітарних наук  

Основні поняття:  історичний документ,  історичні джерела, допоміжні 

історичні дисципліни, евристика, критика джерел, класифікація історичних 

джерел. 

 

План 

1.  Історія науки про документ в Україні як навчальна дисципліна.  Об’єкт 

і предмет   дослідження історичного документа.  

2. Етапи розвитку документа в Україні 

3. Методи вивчення   історичного документа та його особливості 

4.  Зв'язок  документознавства  з іншими історичними дисциплінами.  

. 

Короткі теоретичні відомості 

У першому питанні необхідно з’ясувати поняття документа та вказати на 

його розвиток у різні часи та періоди.  Що собою він представляв у первісну 

епоху?  Коли виникло письмо і як воно вплинуло на процес формування 

документу?  Варто вказати на близькість історичного джерелознавста  і 

документознавства. У чому вони тотожні і чим відрізняються?    

У другому питанні потрібно  визначити періодизацію розвитку документа 

в Україні та світі.  Спираючись на історичні дослідження, можна запропонувати 
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наступні етапи його розвитку: донауковий період, який охоплює стародавні 

часи та закінчується на початку XIX століття; новий і новітні, що розпочався в 

середині XIX століття і триває до нашого часу. Розкриваючи це питання, 

потрібно наголосити на  його еволюції від документу матеріального до 

електронного.     

У третьому питанні потрібно схарактеризувати основні методи 

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

загальнонаукові і спеціальні. Серед загальнонаукових методів, що використовує 

документознавство  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  документознавства з 

іншими історичними дисциплінами. Особливо треба наголосити на ролі 

української історії в процесі розвитку документа. Серед допоміжних історичних 

дисциплін варто виокремити палеографію, сфрагістику, геральдику.  Наголосіть 

на схожості та відмінності цих дисциплін. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «історичне документознавство». 

2. Схарактеризуйте його об’єкт і предмет дослідження. 

3. Назвіть основні методи документознавчих досліджень. 

4. Опишіть структуру історичних документів 

5. Що охоплює до поняття допоміжні історичні дисципліни? 

Література: [1, с.10-58; 2, с.5- 45; 3, с.6-20; 4, с.5-25; 10, с.5-260; 11, с.12-160; 

12, с.8-157]. 
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Семінарське заняття № 2 

Тема 2.  Документи Київської Русі і Галицько-Волинської  

Мета: розглянути процес  становлення та розвиток документа в Київській 

Русі та роль церкви в його формуванні.   

Основні поняття: Середньовіччя, Православ’я, Візантія, устав, 

напівустав, літописання, княжі грамоти, актові матеріали, канонічне право. 

 

План 

1. Княжа доба в історії України та її документи 

2.  Писемність у Київській Русі. Мова та спосіб продукування документів. 

3. Літопис Руський як зібрання різноманітних документів. 

4. Церковні та монастирські документи.  

 Література: [2, с.41 – 47; 6, с.253 – 283; 7, с.3 – 293; 14, с.39 – 557.]. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Розглядаючи перше питання, варто подати загальну характеристику 

Київської держави IX – XII століть. Далі потрібно зосередитися на документах 

які поширилися в цей період. Необхідно вказати на роль церкви у поширенні 

документальних джерел. 

У другому питанні потрібно зосередитися на самих документах цього 

періоду, зокрема на мовах документів. У Київській Русі домінуючою була 

церковнослов’янська мова. Не церковні документи, що продукувалися на Русі, 

написані переважно близькою до розмовної мови.  У той же час окремі 

документи писалися і давньогрецькою. 

Розглядаючи третє питання, проаналізуйте «Повість минулих літ» монаха 

Нестора, зверніть увагу на її структуру, час і обставини створення написання. 
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Далі варто зосередитися на історичних документах, які поміщені в ньому, 

зокрема міжнародному договорі Руси з Візантійською імперією 911 року. 

Проаналізуйте повідомлення Київського літопису. 

У четвертому питанні варто зосередитися на церковних документах. 

Проаналізуйте ті уривки з літопису, де подається процес хрещення княгині 

Ольги, обставини при яких хрестився Володимир Великий, а згодом і весь народ 

руський.  Схарактеризуйте праці митрополита Іларіона «Слово про закон і 

благодать», повчання Володимира Мономаха.  Окрему увагу потрібно звернути 

на твори агіографічної літератури київського періоду.  

        

Контрольні питання 

1. На які етапи поділяється княжа доба історії України– Руси ? 

2. Які документи Київської Русі ви знаєте ? 

3. Коли виникло літописання? 

4. Що входить до поняття агіографічна література? 

5. Якою мовою писали на Русі ? 

6. Що ми називаємо актовими матеріалами? 

Література: [1, с. 29–35, 3, с. 98–115, 9, с. 41–46, 24, с. 104–107, 28, с.80 – 

85, 31, с. 63 – 68] 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема 2 Документи Галицько - Волинської держави 

Мета заняття  проаналізувати  джерельну базу Галицько Волинської 

держави.  

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

залишки, історична традиція. 
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План 

1. Загальна характеристика   Галицько-Волинської держави. 

2. Класифікація документів ГВД. 

3. Галицько – Волинський літопис як історичний документ та його 

структура. 

 

Короткі теоретичні відомості 

 

           У першому питанні студентам варто розглянути умови, за яких постала 

Галицько-Волинська держава. У яких документах викладено її історію? Дайте 

оцінку князю Роману та королю Данилу. Які документи висвітлюють їхню 

діяльність? 

         Друге питання присвячене особливостям типово-видової класифікації. 

Визначення типології історичних джерел. Які зображувальні джерела 

збереглися з часів ГВД?  Визначити завдання дослідника у роботі з історичними 

джерелами та цінності при цьому наукової схеми класифікації.  Під  час 

підготовки цього питання  студенти повинні охарактеризувати види джерел 

(окрім писемних), звертаючи увагу на те, що кожний тип джерел складається з 

певних видів. Показати, що під час вивчення та використання джерел важливою 

є їхня інформативна цінність.  

Розглядаючи третє питання, студенти  повинні схарактеризувати 

Галицько-Волинський літопис як історичний документ,  подати його структуру. 

Хто був автором літопису? Який історичний період він охопив? 

 

Контрольні питання 

 1. Які історичні документи повідомляють про створення ГВД? 
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2. Які схеми застосовують науковці під час класифікації письмових 

джерел? 

3. Яка роль класифікації джерел в історичній науці ? 

4 . Наведіть приклади видової класифікації джерел. 

5  Коли був створений Галицько-Волинський літопис? 

6. Які історики досліджували документи ГВД? 

 Література: [2, с. 32– 45, 9, с. 28–36, 14, с. 56–61, 15, с. 85–88, 18, с. 152 – 

153, 20, с. 41–49]. 

 

Семінарське заняття № 4 

Тема 3 Документи Польсько-литовської доби.  

Мета: дати характеристику документам діловодства Великого князівства 

литовського (ВКЛ), розглянути їх структуру та особливості, вказати на їхню 

роль  у тогочасному  суспільстві 

Основні поняття: метрика,  литовські статути,  реєстри, магістрат, 

магдебурзьке право, люстрації. 

План 

1. Українські землі в складі Великого князівства литовського. 

2. Законодавчі пам’ятки Великого князівства литовського. 

3. Документи канцелярії Великого князівства литовського.  

4.  Діловодна документація та акти судових органів.  

Короткі теоретичні відомості 

У першому питанні потрібно подати загальну характеристику Литовсько-

руської держави, обставини її виникнення та роль руського елементу в ній. 

Укажіть який вплив на неї мали унії з Польщею. Схарактеризуйте роль  

православної церкви в ній. 
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Розглядаючи друге питання варто зупинитися на законодавчих 

документах. Особливу увагу треба приділити литовським статутам.                  

Як змінилося в них становище селян і шляхти? За яким документом у ВКЛ 

запроваджено кріпосне право?   

 У третьому питанні варто проаналізувати документи канцелярії ВКЛ, 

особливу увагу зверніть на документи литовської метрики. Який період вони 

охоплюють. Подайте їх загальну структуру і зазначте, де вони зберігаються. Які 

вчені працювали над ними?  

У четвертому питанні потрібно проаналізувати діловодна документацію 

та акти судових органів. Бажано провести класифікацію цих джерел. Варто 

відзначити заслугу М. Грушевського в їх дослідженні 

Контрольні питання 

1. З якого часу датується історія ВКЛ? 

2. Які особливості документів  періоду ВКЛ?  

3. Назвіть основні джерелознавчі праці М. Грушевського. 

4. У який період виникла релігійна публіцистика? 

5. Які основні документи зібрані в литовській метриці? 

Література: [5, с. 247–250, 7, с. 28–29, 9, с. 39–45, 14, с. 168–189, 16, 

с. 285–290, 18, с.117–130]. 

 

Семінарське заняття  4 

Тема 3.  Документи Польсько-литовської доби.  

 Мета: дати характеристику документам періоду перебування 

українських земель в складі Речі Посполитої, провести їх класифікацію,  

розглянути  структуру та особливості названих джерел. 

 Основні поняття:  унія, люстрація, податки, опис маєтків, фінанси,  

План 

1. Люблінська унія та входження українських земель до складу Речі 
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Посполитої. 

2. Зміни в діловодстві  на початку XVII століття. 

3. Берестейська унія та проблеми православних підданих у документах 

4. Козацькі справи в урядових джерелах. 

Короткі теоретичні відомості 

 Під час розгляду першого питання необхідно схарактеризувати 

Люблінську унію 1569 року, визначити основні її положення та вказати до яких 

змін вона привела. Які принципові наслідки вона мала для українського народу? 

Як вона вплинула на структуру руського і польського суспільств?  

 У другому питанні варто проаналізувати урядові документи та   

документи місцевого самоврядування. Зверніть увагу на їх мову написання. Про 

що це свідчило?  

 Розглядаючи третє питання, потрібно звернути уувагу на обставини 

підписання Берестейської унії, в чому полягала її сутність та які вона мала 

наслідки?  Яке було ставлення до неї різних верств населення? У яких 

документах це відображено?  Укажіть на наслідки релігійної політики влади в 

Речі Посполитій. 

 У четвертому питанні необхідно зосередити увагу на піднесенні 

козацтва в другій половині XVI на початку XVII століть. Які урядові документи 

свідчать про напружені відносини між владою і козацтвом?  Які джерела 

вказують на зростання впливу козацтва на політичну ситуацію в державі?  

 

Контрольні питання 

1. Які  в українську історію принесла Люблінська унія? 

2. Які документи свідчили про загострення релігійної ситуації в Речі 

Посполитій? 

3. У яких документах знайшли відображення умови Берестейської 
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унії? 

4. У яких документах сформульовані права реєстрового козацтва? 

5. Назвіть джерела, що засвідчували співпрацю між православною 

церквою і козацтвом? 

6. Які обмеження для козаків накладала Ординація 1638 року? 

Література: [2, с. 63 – 64, 8, с. 42 –50, 18, с. 99 – 111, 9, с. 15 – 23, 10, с. 182–

183, 11 с. 59 –66, 18, с. 77 – 84]. 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема 4.. Документи Української козацької держави.  

Мета: проаналізувати документи Української козацької держави, провести їх 

класифікацію.   

Основні поняття:  гетьманська держава, старшина, універсали,  конституція, 

накази, привілеї.  

План 

1. Виникнення Української козацької держави та основні етапи її розвитку 

2. Класифікація документів періоду Козаччини. 

3. Універсали Богдана Хмельницького. 

4. Документи зовнішньополітичної діяльності українських гетьманів 

Короткі теоретичні відомості 

 Розглядаючи перше питання, потрібно схарактеризувати Українську 

козацьку державу протягом  майже 130 річного її існування. Виокреміть періоди 

її розвитку. Окремо варто відзначити державотворчу діяльність гетьмана            

Б. Хмельницького. 

 У другому питанні варто зосередитися на класифікації документів 

цього періоду. Потрібно виокремити документи  для внутрішнього і 

зовнішнього користування. Окрему увагу варто звернути на джерела, що 

визначали економічний стан Гетьманщини, її стосунки з російським урядом.  
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 У третьому питанні необхідно зосередитися на універсалах гетьмана     

Б. Хмельницького. Проаналізуйте їх різновиди.   Яким проблемам вони 

присвячені? Зверніть увагу на структуру гетьманських універсалів. 

 Під час розгляду четвертого питання зосередьтесь на документах 

присвячених, взаємовідносинам гетьманів з правителями іноземних держав, 

насамперед з Польщею та Росією. Проаналізуйте умови Гадяцької унії з 

Польщею та Слобожанського трактату. У чому між ними різниця? 

Контрольні питання 

1. У якому документі відображені умови входження Війська 

Запорозького до Московської держави? 

2. У якому творі зібрані документи Української козацької держави 

другої половини XVII століття? 

3. На які класи і види можна поділити документи Української 

козацької держави другої половини XVII століття? 

4. На основі яких джерел можна проаналізувати зміни в ставленні 

царського уряду до гетьманського самоврядування? 

5. Які договори з Московією підписав І.Брюховецький? 

6. У чому специфіка епістолярного жанара як джерела? 

Література: [1, с. 36– 44; 4, с. 11–15; 6, с. 118–119; 7, с. 56–59; 8, с. 63–69; 

9, с. 141–147; 11, с. 31–35, 12; с. 95–100; 21, с. 124–128; 15, с. 21–22]. 

 

 

Семінарське заняття № 6. 

Тема 4  Документи Української козацької держави  

Мета: проаналізувати документи Української козацької держави XVIII 

століття періоду її занепаду та інтеграції в Російську імперію   

Основні поняття:  малоросійська колегія, правління гетьманського 

уряду, царські укази, маніфести царя 
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План 

1. Універсали гетьмана І. Мазепи як історичний документ. 

2. Конституція П. Орлика та її структура.  

3. Маніфести російських імператорів щодо України. 

4. «Права за якими судиться малоросійський народ» сутність та зміст 

документу 

Під час розгляду першого питання необхідно проаналізувати 

державотворчу діяльність гетьмана Івана Мазепи. Дайте оцінку його 

універсалам як історичному документу. Яких питань вони стосувалися? 

Проведіть їх класифікацію. 

У другому питанні варто проаналізувати Конституцію Пилипа 

Орлика. З яких частин вона складалася? Скільки вона містила статей? В 

чому полягає історичне значення названого документа? 

У третьому питанні потрібно звернути увагу на політику російських царів 

щодо України у XVIII столітті. Зверніть увагу на обмеження прав і 

вольностей Війська Запорозького в царських маніфестах. Які зміни 

сталися в історичних документах після переходу І. Мазепи на бік 

шведського короля. Де це виражено? Коли була створена Малоросійська 

колегія? У чому виражалися її функції? 

У четвертому питанні зосередьте свою увагу на збірнику законів «Права 

за якими судиться малоросійський народ». За якого гетьмана він був 

створений? Схарактеризуйте його структуру. В чому полягало значення 

вказаного документа? 

Контрольні питання 

1. Які документи належали гетьману І. Мазепі? 

2. Коли була прийнята Конституція Пилипа Орлика? 

3. З чого вона складалася?   

4. Які ви знаєте царські маніфести, що стосувалися України? 
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5. З яких джерел складався збірник «Права, за якими судиться 

малоросійський народ»?   

Література: [1, с. 11–17; 10, с. 43–49; 6, с. 179–183; 28, с. 96–98; 11, с. 22 –

26; 16, с. 180 – 183; 19, с. 175–177]. 

 

Семінарське заняття №7 

 

Тема 5 Українські землі в документах Російської імперії XIX -- XX століть 

 

Мета: проаналізувати документи, які стосуються перебуванню українських 

земель в складі Російської імперії наприкінці XVIII початку  XX століть 

Основні поняття: преса, журнали, щорічники, статистичні звіти, укази, 

прошенія. 

План 

1. Етапи перебування українських земель у складі Російської імперії.  

2. Українські землі в статистичних звітах. 

3. Преса на українських землях як історичний документ. 

4. Відображення політичних процесів в Україні на початку XX століття в 

джерелах.  

Короткі теоретичні відомості 

 Під час розгляду першого питання потрібно проаналізувати політичне 

та економічне становище українських земель у складі Російської імперії. 

Виокреміть основні періоди їхнього перебування. У яких документах 

відображено національне гноблення з боку російського царизму? Які джерела 

підтверджують це?  

 Аналізуючи друге питання, потрібно ознайомитися зі статистичними 

звітами російських імперських установ. За їх допомогою можна визначити 

соціально-економічне становище різних прошарків населення імперії. Які 
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повинності несли українські селяни? Які факти вказували на великодержавну 

політику російської адміністрації?    

 У третьому питанні  увага студентів повинна зосередитися на 

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

нашому місті? Як історична інформація міститься в них? Визначте основну 

тематику їх статей. Рекомендовано студентам проаналізувати українську 

щоденну газету «Рада» Вона є в електронному варіанті на сайті НБУ імені           

В.Вернадського. 

 В четвертому питанні потрібно сконцентрувати увагу на важливих 

політичних змінах, які відбулися в Російській імперії на почату XX століття.   

Рекомендую ознайомитися з програмами різних політичних партій, що діяли в 

Україні. Назвіть документи, що безпосередньо відображали національну 

політику Росії в Україні. Проведіть їх класифікацію. 

Контрольні питання 

1. Які історичні документи свідчили про ліквідацію автономії 

України?  

2. Яку інформацію засвідчив перепис населення Російської імперії 

1897 року. 

3. Яка газета видавалася в Полтавській губернії в першій половині 

XIX століття? 

4. За яким документом скасовувалося в Росії  кріпосне право? 

5. Які документи відображали важке становище селян у Російській 

імперії? 

Література: [1, с. 11 –17; 10, с. 43–49; 6, с. 179–183; 8, с. 96–98; 11, с. 22–

26; 16, с. 180 –183; 19, с. 175 – 177]. 
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Семінарське заняття №8 

 

Тема 6. Документи земських установ Російської імперії XIX на початку XX 

століть. (На прикладі Кременчуцького повітового земства полтавської 

губернії) 

 

 Мета: проаналізувати документи земського самоврядування Російської 

імперії другої половини XIX  на початку XX століть та провести їх 

класифікацію 

 Основні поняття: формуляр, документування, документація, реквізит, 

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

реєстрація 

План 

1. Земська реформа в Російській імперії в 60 – 90-х роках XIX 

століття: документи і матеріали. 

2. Створення Кременчуцького повітового земства та основні 

напрямки його діяльності. 

3. Звітна документація земських установ. 

4. Довідкові видання про роботу Кременчуцького повітового 

земства  

Короткі теоретичні відомості 

 Під час розгляду першого питання потрібно проаналізувати 

політичне та економічне становище українських земель у складі 

Російської імперії. Які причини спонукали царський уряд провести 

буржуазні реформи? В яких документах відображені права земських 

установ? 

 У другому питанні необхідно проаналізувати основні напрями 

діяльності Кременчуцького повітового земства. Назвіть документи, у 

яких вона відображена. Хто безпосередньо був причетний до його 
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формування? Яку роль відігравали в його роботі селяни, козаки, 

дворяни? 

 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 в 

діловодстві. 

 

 

 

Контрольні питання 

  

1. Які документи розкривають діяльність земських установ? 

2. На яких принципах будувалося діловодство в Російській 

імперії? 

3. Назвіть основні документи, яким керувалися в своїй роботі 

земські установи. 

4. Чим займалася земська статистика? 

5. Яка інформація міститься  в  статистичних збірниках?   

Література: [14, с. 111-137, 15, с.143-149, 16, с. 179-183, 18, с. 96-98, 20, с. 22-

26, 21, с. 180-183, 22, с. 175-177]. 

 

Семінарське заняття №9 
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Тема 7 Діяльність Михайла Грушевського в документах  другої половини 

XIX – першої третини XX століть  

 

   Мета : проаналізувати комплекс джерел з громадсько-політичної та 

наукової діяльності історика.  

Основні поняття: грушевськознавство, автобіографії, спомини, мемуари, 

газети, журнали, НТШ, УНТ, Центральна Рада, ОДПУ.  

План 

1. Грушевськознавство як міждисциплінарна наука та її основні завдання на 

сучасному етапі. 

2. Документи, що висвітлюють дитячі та юнацькі роки історика. 

(Автобіографії 1906, 1926 років, Щоденники, «Спомини»)    

3. Документи львівського періоду життя вченого.    

4. Політична діяльність М. Грушевського в часи українських національно-

визвольних змагань (1917-- 1921 р.р.) 

5. М. Грушевський у документах ОГПУ-НКВД (1924–1934 р.р.)   

 

 

Короткі теоретичі відомості 

Під час розгляду першого питання потрібно з’ясувати завдання 

Грушевськознавства, розкрити його джерела й основні етапи розвитку. Варто 

задзначити, що його засновником був Л. Винар і воно охоплює різні науки, що 

вивчають діяльність і творчість М. Грушевського. Насамперед до неї належать 

історичні дисципліни, філологічні науки, літературознавство, книгознавство, 

історична географія та ін. 

В другому питанні необхідно проаналізувати джерела, які розкривають 

дитячі та юнацькі роки вченого. Сюди відносяться його біографії, написані ним 

у різні періоди його життя, а також, дитячий щоденник гімназиста. Окрему 

увагу треба звернути на його «Спомини», перша частина яких присвячена 
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родоводу історика, дитинству та навчанню юнака в Тифліській гімназії.  

Заслуговує на увагу його листування з І. Нечуєм-Левицьким.      

У третьому питанні потрібно проаналізувати так званий лвівський період 

життя історика, який розпочався  1894 року з приїздом ученого Львова і 

завершився  1914 року на початку Першої світової війни. У ньому варто 

виділити цілий комплекс документів, творцем яких був сам М. Грушевський, 

зокрема його історичні та публіцистичні праці. Інші джерела відображають його 

працю в НТШ, львівському університеті, Просвіті, УНДП. Важливими 

документами цього періоду виступають спогади учнів і колег історика про 

нього.       

Розглядаючи четверте питання, зосередьтесь на  політичній діяльності 

історика в часи Української революції 1917–1920 р.р.  Перш за все треба 

проаналізувати документи Центральної Ради, де знайшла відображення  його 

політична позиція з різних питань. Заслуговують на вивчення газетні публікації 

різних політичних партій, де подається різноманітна оцінка діяльності вченого з 

боку політичних сил, що функціонували в Україні. 

У п’ятому питанні необхідно проаналізувати так званий радянський 

період біографії історика. Тут важливо ознайомитися з документами радянських 

спецслужб, які поміщені в книзі В. Пристайка та Ю. Шаповала «Михайло 

Грушевський і ГПУ-НКВД: трагічне десятиліття 1924-1934» Також, 

досліджуючи названий етап біографії вченого, доречним було б залучити 

радянську періодику, історичні праці М. Грушевського та ін.       

Контрольні питання 

1. У яких джерелах відображений родовід М. Грушевського? 

2. Які вчені досліджували щоденники М. Грушевського ? 

3. Які часописи редагував М. Грушевський і коли? 

4. Хто з учнів вченого залишив про нього свої мемуари? 

5.  У яких документах розкрита політична діяльність історика. 
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6. Коли радянські спецслужби почали цікавитися М. Грушевським? 

7. Який часопис у радянські часи редагував М. Грушевський? 

Література: [1, с. 11–17; 10, с. 43–49; 16, 25, с. 116–198; 26, с. 22–26; 28, с. 

180–183; 29, с. 175 –177]. 

 

Семінарське заняття № 10 

 

Тема 8 Становлення і розвиток  науки по документ в Україні на межі 

тисячоліть 
Мета : проаналізувати розвиток науки про документ на межі тисячоліть.  

Основні поняття: документознавство, документ, інституція, еволюція 

документу, інформаційне суспільство, інформатизація, глобалізація. 

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

суспільство та його риси. 

2.  Еволюція документа. Інституціалізація документознавства.  

3. Внесок в документознавство В. В. Бездрабко, С. Г. Кулешова,                    

Н. М. Кушнаренко, Г. М. Швецова-Водка та ін 

У першому питанні варто проаналізувати основні суспільно-політичні зміни, 

які припали на другу половину XX століття. Як вони позначилися на передачі 

інформації. В чому  полягає сутність поняття «інформаційне суспільство»? 

У другому питанні необхідно задзначити таке  нове поняття як «електронний 

документ». У чому полягає його перевага над традиційним документом, а в 

чому недоліки?  Як вплинуло оцифрування джерел на розвиток історичних 

наук? Наведіть приклади поширення електронних документів. 

У третьому питанні слід зосередитися на позитивному внеску в розвиток 

документознавства українських науковців В. В. Бездрабко, С. Г. Кулешова,       

Н. М. Кушнаренко, Г. М. Швецова-Водка та ін. Схарактеризуйте їх праці. Як 

вони вплинули на  розв’язання проблем документознавчих наук в Україні та 

світі.  
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Контрольні питання 

1. Які зміну в передачі інформації відбулися на межі тисячоліть? 

2. Назвіть основні риси інформаційного суспільства? 

3. У чому полягають зміни еволюції  документf? 

4. Як можуть використовуватися електронні документи в Україні? 

5. Який внесок в історію документу зробили Г. Швецова-Водка та                

В. Бездрабко? 

Література: [ 8, с. 196 – 198; 11, с. 222– 226; 16, с. 180 –183; 19, с. 175 – 177]. 
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4. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Історія науки про документ в Україні як навчальна дисципліна.  Об’єкт 

і предмет   дослідження історичного документу.  

2.  Етапи розвитку документа в Україні 

3.  Методи вивчення   історичного документу та його особливості 

4. Археографічні комісії в Російській імперії та їхня діяльність у 

XIX столітті. 

5. Школа документалістів В. Антоновича.  

6. Княжа доба в історії України та її документи 

7. Писемність в Київській Русі. Мова та спосіб продукування документів. 

8.  Літопис Руський як зібрання різноманітних документів. 

9.  Церковні та монастирські документи.  

10.  Канонічне право як історичний документ. 

11.  Діяльність археографічної комісії НТШ у Львові.  

12. Законодавчі пам’ятки  ВКЛ. 

13.  Документи канцелярії ВКЛ.  

14.   Діловодна документація та акти судових органів у Речі Посполитій  

15. Особливості розвитку діловодства в радянський період.  

16. Публікація джерел у сучасній Україні.  

17. Діяльність інституту української археографії та джерелознавства імені 

М. Грушевського. 

18. Поняття класифікації джерел, її завдання та значення. 

19. Класифікаційні ознаки та критерії класифікації джерел.  

20. Основні схеми тамоделі класифікації джерел. 

21.  Особливості класифіції письмових джерел. Класифікація джерел з 

історії України. 
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22. Літописання на Русі як історичне джерело 

23.  Повість минулих літ монаха Нестора. 

24.  Київський літопис як історичне джерело. 

25.  Галицько-Волинський літопис як історичне джерело.  

26. Літературні твори київського періоду як історичні джерела. 

27.  Агіографічна література. як історичне джерело  

28. Зміни в діловодстві  на початку XVII століття. 

29. Берестейська унія та проблеми православних підданих у документах 

30. Козацькі справи в урядових джерелах. 

31. Класифікація документів періоду Козаччини. 

32. Універсали Богдана Хмельницького. 

33. Документи зовнішньополітичної діяльності українських гетьманів 

34. Звітна документація земських установ. 

35. Довідкові видання про роботу Кременчуцького повітового земства  

36. Документи, що висвітлюють дитячі та юнацькі роки історика. 

(автобіографії 1906, 1926 років, щоденники, «Спомини»)    

37. Документи львівського періоду життя вченого.    

38. Політична діяльність М. Грушевського в часи українських 

національно-визвольних змагань (!917–1921 р.р.) 

39. М. Грушевський у документа ОГПУ-НКВД (1924-1934 р.р.)   

40.  Руська правда як історичне джерело 

41. Устав Володимира Мономаха як історичне джерело. 

42.  Магдебурзьке право як історичне джерело. 

43. Законодавство Російської імперії як історичне джерело. 

44. Універсали Центральної Ради як історичне джерело, 

45. Діловодство в земських установах. Земська статистика.  

 



 30 

 

6. 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 
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ІІ     За виконання модульних контрольних  завдань 

2.1 Підготовка до 

модульних 

контрольних робіт 

1 модуль за 

семестр у 

терміни, 

визначені 

викладачем 

згідно з 

навчальною 

програмою 

Перевірка 

правильності 

виконання модульних 

контрольних робіт 

10 

      

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 
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Разом за п.ІІІ   10 

УСЬОГО БАЛІВ                                                                                                    70 

ЛЕКЦІЇ                                                                                                                   10 

ЗАЛІК                                                                                                                     20 
УСЬОГО  БАЛІВ:                                                                                                                     100 

 

 

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 загалом 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 навчального курсу або дає неправильні відповіді 

на тестові завдання. 
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Розподіл балів відповідно до рівня знань студента за виконання модульної 

контрольної роботи та складання заліку наведено в таблиці 7.2. 
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