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1. Анотація до курсу Курс орієнтований на ознайомлення студентів освітньої програми «Соціальна 

антропологія» з основними засадами історичного джерелознавства. 
2. Мета та завдання  Мета дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти знання про історичне 

джерелознавство як спеціальну галузь наукових історичних знань; підготовка здобувачів 
вищої освіти до самостійного вивчення історичних джерел та застосування сучасних методів 
джерелознавства у професійній діяльності.  

Завдання:  ознайомити здобувачів вищої освіти з основними джерелознавчими категоріями;  показати здобувачам вищої освіти специфіку основних різновидів історичних 
джерел (особливості інформації, яку вони несуть; методологію роботи з ними тощо);  розвинути у здобувачів вищої освіти навички критичного аналізу письмових 
джерел.  

 
3. Результати навчання 



 

 знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, принципи і 
методи історичного пізнання, основні типи і види історичних джерел;  вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, усними, архівними та 
іншими історичними джерелами;  розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, поглядах на минуле 
представників різних епох та у різних контекстах. 

 
4. Структура курсу 

 
Види та тематика навчальних занять 

ЛЕКЦІЇ 
 

1. Джерелознавство як галузь історичної науки 
1.1. Предмет, завдання, структура історичного джерелознавства. 
1.2. Основні етапи розвитку історичного джерелознавства.  
1.3. Джерелознавство в системі історичної науки.  
1.4. Джерелознавство історії України 

2. Основні джерелознавчі категорії 
2.1. Історичне джерело як основна джерелознавча категорія. 
Джерелознавчі категорії «вірогідність», «репрезентативність», «автентичність», 
«оригінальність». 
2.2. Етапи існування історичного джерела. 
2.3. Об’єктивно-суб’єктивна природа джерел. 
2.4. Джерельна інформація.  
2.5. Джерельна база історичних досліджень. 
2.6. Історичний факт як категорія джерелознавства.  
2.7. Першоджерело та вторинне джерело.  
2.8. Позаджерельне знання.  
2.9. Джерельна база, її структура та рівні.  

3. Класифікація історичних джерел. Писемні джерела 
3.1. Завдання класифікації джерел. Основні схеми і моделі класифікації джерел.  
3.2. Особливості класифікації писемних джерел.  
3.3. Класифікація джерел з історії України. 
3.4. Загальний огляд писемних джерел.  
3.5. Літописи.  
3.6. Актові та діловодні документи.  
3.7. Статистичні джерела. Матеріали соціологічних досліджень.  
3.8. Судово-слідчі документи.  
3.9.Документи громадських об’єднань та політичних партій.  
3.10.Періодична преса як історичне джерело.  
3.11. Джерела особового походження.  
3.12. Агіографічна, наукова та художня література. 

4. Речові джерела 
4.1. Загальний огляд речових джерел. 



 

Види та тематика навчальних занять 
4.2. Нумізматичні джерела.  
4.3. Архітектурні пам’ятки.  
4.4. Предмети озброєння.  
4.5. Предмети побуту. 

5. Зображальні джерела 
5.1. Загальний огляд зображальних джерел.  
5.2. Графічні книжкові зображення.  
5.3. Портретні зображення.  
5.4. Жанрові та історичні зображальні джерела.  
5.5. Аудіовізуальні джерела. 

6. Усні джерела 
6.1. Загальний огляд усних джерел.  
6.2. Прозові усні джерела.  
6.3. Віршовані усні джерела.  
6.4. Усні історичні твори. 

7. Методика роботи з історичними джерелами 
7.1. Методика пошуку джерел, етапи роботи з ними.  
7.2. Джерелознавча критика історичних джерел та її основні етапи.  
7.3. Методика роботи з масовими джерелами. 

8. Предмет і наукова проблематика палеографії. Понятійний апарат палеографії 
9.1. Завдання й метод палеографії. 
9.2. Неографія, епіграфіка, берестологія, кодикологія. 
9.3. Зв'язок палеографії з іншими науками. 

9. Історичні типи письма та їх розвиток. Методи комплексного датування та 
атрибуції пам’яток 

10.1. Найдавніші способи фіксації інформації. 
10.2. Піктографічне письмо.  
10.3. Ідеографічне письмо.  
10.4. Фонетичне письмо.  
10.5. Алфавітне письмо.  
10.6. Письмо в добу цифрових технологій.  
10.7. Технічні прийоми читання рукописів.  
10.8. Сучасні технічні методики датування рукописів. 

10. Палеографія писемних пам’яток ХІ – XIV ст. 
11.1. Кирилиця й глаголиця: час і сфери побутування. Кирилична абетка.  
11.2. Найдавніші види кириличного письма і писемні пам’ятки.  
11.3. Роль візантійської традиції.  
11.4. Ранній і пізній устав.  
11.5. Типи скорочень.  
11.6. Кириличні цифрові значення та системи літочислення. 

11. Палеографія писемних пам’яток XIV – XVI ст. 



 

Види та тематика навчальних занять 
12.1. Зміни в структурі писемної культури та писарської практики доби пізнього 
Середньовіччя. 
12.2. Графічний склад півуставного письма та його розвиток.  
12.3. Ранній і пізній півустав.  
12.4. Зміни в мовному складі писемних пам’яток.  
12.5. Формування давньоукраїнської актової мови та писемності. 
12.6. Характеристика північноруського і західноруського півуставу. 

12. Палеографія пам’яток скоропису другої половини XV – XVII ст. 
13.1. Графічний склад українського скоропису.  
13.2. Типи скорочень.  
13.4. Надрядкові літери.  
13.5. Класифікації скоропису.  
13.6. Графічні особливості писарських шкіл. 

13. Палеографія пам’яток скоропису другої половини XVII – XVIII ст. 
14.1. Графічний склад класичного скоропису.  
14.2. Особливості скорописних шкіл.  
14.3. Східні та західні впливи на стилістику письма. 
14.4. Розвиток пізнього скоропису. 

14. Археографічні методики копіювання, відтворення та публікації рукописних 
пам’яток XI – XVIII ст. 

15.1. Транслітерація текстів 
15.2. Типи видань пам’яток. 
15.3. Правила публікації джерел наукового і популярного класу. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
1. Історія розвитку українського джерелознавства 

1.1. Джерелознавство вітчизняної історії ХІ – початку ХVІІІ століть.  
1.2. Вплив просвітництва на розвиток українського джерелознавства у ХVІІІ – на 
початку ХІХ століття. 
1.3. Романтизм і розвиток українського джерелознавства в першій половині ХІХ 
століття. 
1.4. Вплив позитивізму на розвиток українського джерелознавства у другій половині ХІХ 
століття. 
1.5. Основні тенденції у розвитку вітчизняного джерелознавства у ХХ – на початку ХХІ 
століття. 

2. Пам’ятки матеріальної культури як джерело історії України 
2.1. Археологічні джерела як основа для вивчення дописемної історії людства. 
2.2. Пам’ятки архітектури як джерело вітчизняної історії.  
2.3. Нумізматичні джерела. 
Некрополі і цвинтарі в системі українського джерелознавства 

3. Картографічні джерела з історії Україні 



 

Види та тематика навчальних занять 
3.1. Пам’ятки вітчизняної та зарубіжної картографії у системі вітчизняного 
джерелознавства. 
3.2. Картографічні пам’ятки ХVІ – ХVІІІ століть як джерело з історії середньовічної та 
ранньої модерної історії України та окремих її регіонів. 
3.3. Карти ХІХ – ХХ століть, як джерело для вивчення політичної, економічної та 
військової історії України. 

4. Археографічні джерела історії України 
4.1. Публікація історичних джерел як закономірність розвитку історичної науки.  
4.2. Дореволюційні документальні видання ХІХ – початку ХХ століть  
4.3. Публікація історичних документів у радянський час: історія підбору, друк та 
поширення. 
4.4. Документальні видання в сучасній українській історичній науці: стан та 
перспективи. 

5. Методика роботи з писемними джерелами 
Опанування методики джерелознавчої критики писемних джерел. 

6. Палеографія писемних пам’яток ХІ – XIV ст. 
Аналіз писемних пам’яток ХІ – XIV ст. 

7. Палеографія писемних пам’яток ХІV – XVI ст. 
Аналіз писемних пам’яток ХІV – XVI ст. 

8. Палеографія пам’яток скоропису другої половини ХV – XVIІ ст. 
Аналіз пам’яток скоропису другої половини ХV – XVІІ ст. 

9. Палеографія пам’яток скоропису ХVІІ – XVIІІ ст. 
Аналіз пам’яток скоропису ХVІІ – XVIІІ ст. 

 
5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на office 365, 

активований акаунт в Microsoft Teams. 
 
 

6. Система оцінювання та вимоги 
6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 
Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 
6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної дисципліни 

на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів за 
теоретичною та практичною частиною складатиме не менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за практичну частину (оцінюється 
максимально у 60 балів) та за теоретичну частину (оцінюється максимально у 40 балів). 



 

Практична частина включає оцінювання відповідей на практичних заняттях та виконання 
індивідуальних завдань. Теоретична частина включає оцінювання підсумкової контрольної 
роботи. Загалом за поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 
6.3. Підсумкове оцінювання (якщо здобувач вищої освіти набрав менше 60 балів 

та/або прагне поліпшити оцінку). Іспит відбувається у формі письмової роботи за програмою 
дисципліни. 

Максимальна кількість балів за іспит: 100. 
6.4. Критерії оцінювання поточного та підсумкового контролю: 
100% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь правильна, 

обґрунтована, осмислена, засвідчує вільне володіння матеріалом; 
80% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь правильна, 

проте містить окремі несуттєві неточності; 
60% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь містить 

суттєві неточності, недостатньо обґрунтована та осмислена; 
40% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь неповна, 

містить грубі помилки; 
20% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь 

фрагментарна, містить окремі правильні елементи; 
0% (від максимальної кількості балів за даний вид роботи) – відповідь відсутня. 
7. Політика курсу 
7.1. Політика щодо академічної доброчесності Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 
поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 
практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 
інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих 
текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи 
фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної 
доброчесності регламентується положенням "Положення про систему запобігання та 
виявлення плагіату у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 
https://inlnk.ru/xvgyx 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, 
плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 
цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

7.2. Комунікаційна політика Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту і бути 
зареєстровані на дистанційний курс «Джерелознавство». 
(https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=5157). 

За умов дистанційного навчання, навчальний процес (лекції, семінарські заняття, 
тестування, обмін файлами) відбувається у Microsoft Teams. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є робота з 
дистанційним курсом «Джерелознавство» (https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=5157). 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 
університетську електронну пошту. 

7.3.Політика щодо перескладання 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 



 

причин (наприклад, лікарняний). 
7.4. Відвідування занять Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 
заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 
тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 
освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач вищої 
освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 
дистанційної платформи. 

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 
відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 
Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 
7.6. Участь в анкетуванні Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освіти буде 

запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 365), які 
буде розіслано на скриньки. Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної 
активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати 
пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни «Джерелознавство». 
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