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ВСТУП 

Історичне джерелознавство як важливий компонент історичної науки є 

складною науковою системою. Домінуюче місце в ній займають проблеми 

теорії та методології джерелознавства, його історії і наукової практики.          

Без розгляду предмета історичного джерелознавства, його об’єкта, 

дослідницьких і дидактичних завдань, основних етапів розвитку, не можна 

з’ясувати його суть як науки і навчальної дисципліни. Під час нормативного 

навчального 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. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історичне 

джерелознавство» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа». 

«Історичне джерелознавство» – навчальна дисципліна, яка в контексті 

сучасних досягнень історичноїї науки посилює світоглядну і теоретичну 

професійну підготовку бакалаврів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа».  Цей  навчальний курс повинен сформувати знання щодо 

генезису, еволюції і сучасного стану науки «історичне джерелознавство»; дати 

теоретико-методологічні засади науки про документ, визначити основні сучасні 

концепції походження історичних джерел. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є узагальнююча теоретична 

модель найбільш загальних закономірностей дослідження історичних джерел, 

розвитку, зміни їх форми  як об’єктивного явища соціальної дійсності 
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Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Історичне 

джерелознавство» органічно поєднана з такими дисциплінами як «Історія 

України», «Культорологія», «Бібліотекознавство», «Бібліографознавство», 

«Архівознавство», «Палеографія», «Соціологія», «Документознавство», «Теорія 

та історія мистецтв». 

1 Мета та завдання навчальної дисципліни 

«Історичне джерелознавство» має за мету: 

- ознайомити студентів із теоретичними та методологічними основами 

джерелознавства як науки, поглибити їхні знання в галузі 

фундаментальних історичних досліджень; 

- проаналізувати історію вітчизняного джерелознавства; 

- дослідити розвиток джерелознавства в країнах Західної Європи; 

- віддзеркалити досягнення сучасного джерелознавства як в Україні так 

і в світі; 

-  надати цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає 

найбільш стабільні й довготривалі характеристики, загальні властивості, 

ознаки й функції історичних джерел. 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Джерелознавства» є: 

- розширити уявлення студентів про предмет історичного 

джерелознавства, його співвідношення з іншими науковими 

дисциплінами документально-комунікаційного циклу; 

- розглянути еволюцію та сутність основних концепцій щодо структури 

та функцій джерел як явища культури; 

- висвітлити основні етапи інституціоналізації джерелознавства як 

наукової дисципліни; 

- розкрити статус джерелознавства як допоміжної історичної 

дисципліни; 

- розглянути сучасну джерелознавчу термінологію; 

- поглибити знання про феномен книги як об’єкт джерелознавства; 
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- узагальнити сучасні концептуальні підходи до класифікації історичних 

джерел; 

- вивчити особливості допоміжних джерелознавчих дисциплін; 

- сформувати уявлення про здобутки зарубіжного джерелознавства; 

-  проаналізувати галузеве джерелознавство як важливий напрям розвитку 

вітчизняної науки про документ; 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- комплекс джерел та  історіографічний доробок до курсу; 

2 джерельну базу історії України та її особливості; 

- вузлові теоретико-методологічні питання: теорію джерела, його 

природу, зв’язок з історичним фактом, джерельну інформацію тощо;  

- сучасні підходи до класифікації історичних джерел; 

- методику пошуку, виявлення, опрацювання джерел, способів 

встановлення їх автентичності, здобуття інформації, перевірки її 

достовірності. 

уміти: 

 

-  вести самостійний пошук джерел в установах Національного 

архівного фонду України, бібліотеках, музеях тощо;  

-  здійснювати самостійний критичний та аргументований аналіз 

джерельних (документальних) матеріалів;  

-  застосовувати фактологічний матеріал і загальноприйняті критерії 

оцінки для ідентифікації подій з історії;  

-  виокремлювати головні етапи формування історичних джерел (за 

хронологічним принципом);  
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-  застосовувати на практиці набуті знання під час написання курсових 

робіт, проведення історико-краєзнавчої та наукової роботи.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 100 годин / 2 кредити ECTS. 

Навчальний курс «Історичне джерелознавства» складається з таких розділів: 

– Історія та теорія джерелознавства; 

– Письмові джерела з української історії. 

Курс «Історичного джерелознавство» є підгрунтям для подальшого 

вивчення спеціальних дисциплін  бібліографічного та бібліотекознавчого 

циклів, документознавства та ін. Навчальний курс завершується іпитом, під час 

якого крім знання теоретичного матеріалу, студент повинен продемонструвати 

знання першоджерел, уміння аналізувати твори друку, застосувати одержані 

знання у практичній роботі. 

Матеріали   навчального курсу  можуть  бути  використані  у  вивченні  

ряду  суміжних  навчальних дисциплін: культурології, історії культури і 

мистецтва, світової літератури, соціології тощо. Програма передбачає  

використання  сучасних  методик  викладання  (попереднє  ознайомлення  з  

тематикою  та  змістом  наступних  знань,  з  основною  та  додатковою  

літературою  до  них,  участь в обговоренні основних проблем з теми 

безпосередньо під час аудиторних занять).  

Ця  методична  розробка  є  практичним  посібником  студента  на  весь  

період  вивчення навчального курсу.  Користуючись  ним,  необхідно  

насамперед  прочитати  «Передмову»,  уважно  познайомитися  з  текстом  

тематичного  плану.  Це  допоможе  студентові ввійти в коло проблематики 

навчального курсу, активніше сприймати лекційний матеріал. 

Методичними вказівками  слід  користуватися  не  тільки  під час  

підготовки  до  практичних  і  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. 



 8 

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

навчального  курсу,  не  є вичерпним:  він  містить  лише  книги  та  невелику  

кількість  статей.  Тому  студентові необхідно з перших днів навчання в 

університеті привчити себе до систематичного самоінформування  про  нове  в  

документознавстві завдяки  регулярному  перегляду  нових  номерів фахових 

часописів, збірників та ін.  

 

1. ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л с пра

кт 

с.р.  л с лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1.  Теорія та історія джерелознавства 

Змістовий модуль 1 

Тема 1Історичне 

джерелознавство 

як наука. 

12 2 2 0 8      

Тема 2 Етапи 

розвитку 

джерелознавства в 

країнах Європи та 

в Україні 

12 4 2 2 4      

Тема 3  

Класифікація 

історичних 

джерел 

12 2 2 0 8      

Модуль 2 Писемні джерела з історії України 

Тема 4 

Літературні 

пам’ятки з історії 

України 

 

12 4 2 2 4      

Тема 5  12 4 2 2 4      
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Законодавчі акти 

як історичне 

джерело. 

 

Тема 6  Джерела 

особистого 

походження. 

 

12 4 2 1 5      

Тема 7 Іноземні 

джерела про 

Україну 

12 2 2 1 7      

Тема 8 Періодика 

як історичне 

джерело 

12 4 1 1 6      

Тема 9 Діловодна 

документація та її 

особливості   

 

12 2 0 2 8      

Тема 10 

Писемні джерела 

на електронних 

носіях та робота з 

ними 

.  

12 2 2 1 7      

Усього годин 120 30 18 12 60      
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2. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

Тема 1 Історичне джерелознавство як наука і навчальна дисципліна 

Зміст  поняття  «історичне джерело».  Предмет і завдання  навчального курсу, 

його місце і значення в системі підготовки фахівців з документознавства. 

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Джерельно-інформаційна  база  й  

особливості  науково – інформаційного забезпечення вивчення курсу 

«Історичне джерелознавство». Взаємодія джерелознавства з іншими 

дисциплінами  соціально-комунікативного комплексу. Джерелознавство й інші 

допоміжні історичні дисципліни. Джерелознавство  та  бібліотечно-

бібліографічні  дисципліни:  виникнення,  диференційно-інтеграційні процеси, 

основні напрями співробітництва. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке джерело? 

2. Коли виникло джерелозавство? 

3. Хто вважається його засновником? 

4. Розкрийте поняття історичне джерелознавство 

5. Поясніть поняття «джерелознавство» та «документознавство» . Що в них 

спільного, а в чому відмінності? 

6. Як взаємодіє джерелознавство з іншими історичними науками? 

7. Що ви розумієте під поняттям «спеціальні історичні дисципліни»? 

8. Які  навчальні дисципліни належать до циклу  «спеціальних історичних 

дисциплін»? 

9. Як пов’язане історичне джерелознавство з книгозавством? 

10. Що ми розуміємо під поняттям «бібліотечно-бібліографічні  дисципліни» 

Література: [1, с.81–114; 2, с.13 – 98; 3, с.23 – 94; 4, с.33 – 163; 9, с.73 – 204; 

10, с.11– 61; 14, с.3 – 15.]. 
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Тема 2 Становлення та розвиток джерелознавства в Україні та світі 

 Упровадження терміна «джерелознавство» у науковий обіг у роботах 

античних та середньовічних істориків.  Внесок у джерелознавство діячів епохи 

Відродження. Публікація історичних джерел у країнах Європи.  Археографічні 

комісії в Російській імперії та їхня діяльність у XIX столітті. Школа 

документалістів В. Антоновича. Джерелозавчі дослідження М. Грушевського. 

Діяльність археографічної комісії НТШ у Львові. Особливості розвитку 

джерелознавство в радянський період. Публікація джерел у сучасній Україні. 

Діяльність інституту української археографії та джерелознавства імені             

М. Грушевського 

Питання для самоперевірки 

1. Кого вважають батьком історичного джерелознавства? 

2. Якими джерелами користувався батько історії Геродот? 

3. Який внесок у джерелознавство зробили античні історики? 

4. Чим займалися археографічні комісії в Російській імперії? 

5. Який внесок в історію зробила школа документалістів? 

6. Якими джерелами користувався М. Грушевський під час написання своїх 

історичних праць? 

7. Які джерела публікувала археографічна комісія НТШ? 

8. Яким джерелам надавалася перевага в СРСР? 

9. Що ви знаєте про діяльність школи М. П. Ковальського в Радянській 

Україні? 

10.  Які основні напрями діяльності інституту української археографії та 

джерелознавства імені М. Грушевського? 

Література: [1, с.114 – 198; 6, с.14–79; 14, с.197 – 256; 9, с.3–74; 10; с.13 – 25; 

14, с. 22 –  64]. 

 

 Тема 3  Класифікація історичних джерел 

 Поняття класифікації джерел, її завдання та значення. Класифікаційні ознаки 

та критерії класифікації джерел. Основні схеми та моделі класифікації джерел. 



 12 

Особливості класифіції письмових джерел. Класифікація джерел з історії 

України. Етнографічні джерела та їх роль в історичних дослідженнях. 

Класифікація іконографічних джерел. Кінофотодокументи та їхнє значення в 

сучасному джерелознавстві.   

 

Питання для самоперевірки 

1. Які види історичних джерел вам відомі? 

2. У чому полягають завдання класифікації джерел? 

3. Які джерела можна віднести до археологічних? 

4. Як можна класифікувати речові джерела? 

5. Як можна класифікувати етнографічні джерела? 

6. Яка класифікація застосовується під час групування письмових 

джерел? 

7.  Як поділяють джерела особового походження? 

8. Як класифікують джерела з української історії? 

9. Які методи використав під час класифікації джерел М. Грушевський? 

10. Як класифікували джерела історики в СРСР? 

Література: [8, с.3 – 325; 9, 3 – 158; 10, с.3–41; 14, с.4 – 35; 17, с. 22 – 45]. 

 

Тема   4  Літературні пам’ятки з історії України 

Літописання на Русі. «Повість минулих літ» монаха Нестора. Київський 

літопис. Галицько-Волинський літопис. Літературні твори київського періоду. 

Агіографічна література. Перекладна література.  Українська публіцистика 

XVI-XVII століть. Полемічна література. Література періоду бароко. Художня 

література як історичне джерело. 

Питання для самоперевірки 

1. З якого часу почалося літописання на Русі? 

2. Назвіть літературні твори київського періоду? 

3. Що ви розумієте під поняттям «агіографічна література»? 

4. Коли з’явилися публіцистика? 
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5. Які перекладні твори були найбільш поширені на Русі? 

6. У який період української історії набули в Україні полемічні праці? 

7. Праці яких полемістів ви читали?  

8. У чому особливість барокової літератури? 

9. З ким полемізував М. Грушевський? 

10.  Твори яких письменників найкраще відображають український побут у 

XIX столітті? 

Література: [1, с.31 – 79; 4, с.253 – 283; 9, с.53 – 293; 14, с.19 – 157.]. 

 Тема   5 Законодавчі акти як історичне джерело 

 Руська правда. Устав Володимира Мономаха. Канонічне право. Литовські 

статути. Литовська Метрика. Магдебурзьке право. Соборноє Уложеніє 1649 

року. Законодавство Російської імперії. Законодавство Австрійської імперії. 

Універсали Центральної Ради. Грамоти Павла Скоропадського. Конституція 

УНР, Конституція УСРР. Конституція СРСР.1924, 1936, 1977 р.р. Державно-

правові акти СРСР. Конституція України 1996 року. Закони України. 

Питання для самоперевірки 

1. Коли була створена Руська правда? 

2. Які руські князі доповнили Руську правду? 

3. Яких питань торкався Устав Володимира Мономаха? 

4.  З якого часу  на Русі почало діти канонічне право? 

5. На якій джерельній базі грунтувалися литовські статути? 

6. У яких містах діяло магдебурзьке право? 

7. Які відмінності мали законодавства Російської та Австро - Угорської  

імперій? 

8. Скільки Універсалів видала Центральна рада? 

9. Коли була прийнята Конституція УНР? 

10.  Який характер мали радянські конституції?  

Література: [5, с.331 – 379; 6, с.253 – 283; 7, с.3 – 293; 13, с.19 – 157.]. 
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 Тема  6  Джерела особистого походження 

 Особливості мемуарних джерел.  Методика дослідження джерел особистого 

походження. Класифікація мемуарів за жанрами. Класифікація мемуарів за 

соціальним становищем їх авторів. Щоденники Євгена Чикаленка. Мемуарна 

спадщина  Михайла Грушевського. Мемуарна література про Українську 

революцію 1917 – 1921 років. Мемуари Д. Дорошенка. Щоденники видатних 

державних діячів. Щоденник  П. Шелеста. Сучасна мемуарна література 

 

Питання для самоперевірки 

1. Які види  документів належать до джерел  особистого  походження? 

2. Які методи використовуються під час їх дослідженні? 

3. Яка головна тема мемуарів Є. Чикаленка? 

4. Які види особистих джерел залишив після себе М. Грушевський? 

5. У чому полягає цінність щоденників як історичного джерела? 

6. Які джерела з історії Української революції та громадянської війни ви 

знаєте? 

7. У чому недоліки мемуарів радянських діячів? 

8. Яка тематика мемуарів комуністичних діячів? 

9. У чому полягають недоліки спогадів політиків? 

10.  Які чинники впливають на створення мемуарів? 

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

 

  Тема 7  Джерела з історії України іноземного походження 

 Джерелознавчі особливості творів іноземців, що писали про Україну. 

Найважливіші мемуари іноземців про Україну XV–XVI століть. Опис України 

Гійома де Боплана. Визвольна війна українського народу проти Польщі 1648 –

1658 років в оцінках іноземців. Мемуари про Україну XVIII століття. 

Українська національна революція  у закордонних  мемуарах. Революція та 

громадянська війна в Україні в мемуарах білогвардійців. Голодомор 1932 –1933 
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роках на сторінках іноземної преси. Зарубіжні джерела про Другу Світову 

війну. Мемуари У. Черчіля.   

Питання для самоперевірки 

1. У чому цінність джерел іноземного походження? 

2. Хто перший з іноземців описав наші землі? 

3. У чому полягає суб’єктивність мемуарів боротьбу українців проти 

Польщі? 

4. Як Боплан характеризував козаків? 

5. Назвіть відомих поляків, що описали Україну XVI–XVII століття? 

6. Яка тема спогадів учасників білогвардійського в часи революції? 

7. Чи згадував У. Черчіль у своїх мемуарах Україну?  

8. З яких іноземних джерел можна дізнатися про голодомор в Україні 1932-

1933 років? 

9. Проведіть класифікацію джерел за Другою світовою війною? 

10.  Назвіть найвідоміші  іноземні джерела, які висвітлювали життя в СРСР.   

Література: [14, 397 – 557; 24, 45 – 112]. 

 

 Змістовий модуль 8  Періодичні видання 

 Принципи класифікації періодичних видань. Види періодичних видань. 

Найдавніші періодичні видання про Україну та українська преса другої 

половини XVIII – XIX століть. «Губернские ведомости» в російській імперії.  

Національна періодика підросійської України початку XX століття. Преса 

Галичини, Буковини,  Закарпаття в 1900 –1939 роках. Особливість класифікації 

та зміст радянської преси.  

Питання для самоперевірки 

1. Які види періодичних видань ви знаєте? 

2. Коли з’явилися перші періодичні видання? 

3. У якому місті почали виходити перші газети? 

4. Коли з’явилися перша газета українською мовою? 

5. Хто був видавцем  газети «Рада»? 
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6. Хто був редактором «Літературно-наукового вісника»? 

7. Які періодичні видання редагував М. Грушевський? 

8. Як можна класифікувати періодичні наукові видання? 

9. Які газети виходили в Західній Україні в міжвоєнний період  (1919 –1939 

роки)? 

10.  Розкрийте структуру радянської преси. 

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

 

Змістовий модуль  9 Діловодна документація. 

 Поняття діловодної документації Нового та Новітнього часу і методи її 

джерелознавчого дослідження Особливості еволюції діловодної документації в 

XVIII - початку XXI століття Специфіка діловодства громадських об'єднань. 

Особливості систем спеціального документування. Російські органи місцевого 

управління на початку  XX століття. Земська статистика. Органи влади на 

західноукраїнських землях. 

Питання для самоперевірки 

1. Що ми називаємо документами з діловодства? 

2. Які джерела належать до сфери діловодства? 

3. Чим відрізняється діловодна документація середніх віків та нового часу? 

4. Які особливості зазнала діловодна документація в XIX і XX століттях? 

5. У чому полягають особливості спеціального документування? 

6. Які види документів продукували земства? 

7. Яка структура земських звітів? 

8. Яка структура царських маніфестів у XIX столітті? 

9. У чому полягала принципова відмінність діловодної документації в 

СРСР? 

10.  Яка структура діловодної документації в сучасній Україні? 

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

 

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
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 Змістовий модуль 10 Писемні джерела на електронних носіях 

 Вплив новітніх технологій на розвиток історичного джерелознавства. 

Оцифрування історичних джерел на електронних носіях. Створення та 

діяльність історичних сайтів.   Українські інтернет-ресурси та їх роль у 

суспільстві.  Тематичні ресурси «Історичної правди». Електронні часописи, що 

спеціалізуються на історичній тематиці в Україні та світі. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Як вплинули новітні технології на розвиток джерелознавства? 

2. Що собою представляє оцифрування історичних джерел? 

3. Якими сайтами з української історії ви користуєтеся? 

4. Які електронні часописи  публікують документи   української історії?  

5. Які тематичні ресурси має «Історична правда»? 

6. Проведіть класифікацію електронних видань в Україні. 

7. Які джерела містяться на сайті «Гуртом – толока»? 

8. Що цікавого опубліковано на сайті «Чтиво»? 

9. Які документи з історії УПА опубліковано на  сайті «Історична правда»?  
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3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

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

2.  Предмет і завдання  навчального 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  навчального курсу «Історичне джерелознавство».   

5. Джерелознавство та інші допоміжні історичні дисципліни.  

6. Упровадження 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, їх завдання та значення. 

16.  Класифікаційні ознаки та критерії класифікації джерел. 

17.  Класифікація археологічних джерел.  

18.  Основні схеми та 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. 

24.  Галицько-Волинський літопис як історичне джерело.  
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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 у 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 і 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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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Історичне джерелознавство» для студентів денної та заочної зі спеціальності 

029 – «Інформаційна,   бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеню 

«бакалавр» 

 

 

Укладач: к. і. н., доц. В. О. Крот 

Відповідальний за випуск професор кафедри гуманітарних наук, культури і 

мистецтва  В. І. Маслак 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 
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імені Михайла Остроградського 
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Рецензія 

 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Історичне джерелознавство»  

для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання  

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

освітнього ступеня «магістр» 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни «Історичне джерелознавство» написані на достатньому рівні. Їх 

мета – сформувати у студентів комплексне уявлення про розвиток 

джерелознавства  у різні періоди та епохи, комунікації та інформаційну 

політику; правове регулювання інформаційних відносин.  Навчальне видання 

складається з п’яти частин: вступу, тем та погодинного розкладу самостійної 

роботи з навчальної дисципліни, питань для самоперевірки, літератури.  

На самостійну роботу виносяться питання, які спрямовані на більш 

глибоке оволодіння навчальним матеріалом. Питання для самоперевірки 

охоплюють усі аспекти теми, що розглядається. Запропонований список 

літератури дозволить більш детально вивчити питання, передбачені 

навчальною програмою, розглянути різні підходи щодо висвітлення однієї 

теми. Запитання до іспиту дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 

Методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 

 

 

Рецензент                                    проф.  В.І. Маслак 
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Витяг із протоколу №   

засідання кафедри гуманітарних наук культури та мистецтв 

 

 

від ____________ 2019 р. 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

  

 

СЛУХАЛИ:  доц. Крота В. О. про методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Історичне джерелознавство» 

для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Історичне джерелознавство» 

для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

   

  

 

 

 

 

 Завідувач кафедри       проф. Маслак В. І.  

 

Секретар кафедри                                                 доц. Бутко Л. В. 
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Витяг  з протоколу № ____ 

засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

від «___» ___________2019 р. 

                                    Присутні: усі члени науково-методичної ради факультету 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Історичне джерелознавство» для студентів 3 курсу 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготував до 

друку доцент кафедри гуманітарних наук культури та мистецтва Крот В.О. 

(Інформація секретаря НМР ФПГіСН  Тур О. М.). 

 

СЛУХАЛИ:  секретаря НМР ФПГіСН доц. Тур О. М. про методичні вказівки 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історичне 

джерелознавство» для студентів 3 курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготував 

до друку доцент кафедри гуманітарних наук культури та 

мистецтва Крот В. О.    

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Історичне джерелознавство» 

для студентів І курсу денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготував до друку 

доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Крот 

В. О.  

 Голова  НМР  факультету     доц. О.В. Літвінова 

      Секретар         доц. О. М. Тур 
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