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Компетентності та результати навчання 

 

У процесі реалізації програми дисципліни формуються наступні 

компетентності: 

 

А) Загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

4. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

5. Здатність розробляти та управляти проектами. 

 

Б) Спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до критичного аналізу інформації різноманітних джерел, 

відмінностей історіографічних поглядів. 

2. Здатність до критичної оцінки подій історії за історичними джерелами. 

3. Здатність до критичного розуміння взаємозв'язку між поточними 

подіями і процесами і минулому. 

5. Здатність до використання бібліографічних каталогів, Інтернет ресурсів 

для збору історичної або дотичної інформації, її залучення для 

дослідницьких проектів. 

6. Спроможність до розуміння та вміння використовувати джнрела з інших 

гуманітарних наук (історія мистецтва, археологія, антропологія, етнологія, 

право, соціологія, філософія, економіка). 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни: 

- Уміти аргументувати власну точку зору щодо прочитання історичних 

джерел. 

- Уміти критично підходити до історичного джерела; 

- Уміти порівнювати дані джерел і наукової літератури;  

- Обґрунтовувати позиції сучасної історіографії щодо економічної, 

соціально-політичної історії та культурної спадщини цивілізацій різних 

регіонів планети;  

- Встановити пріоритетність джерельної інформації. 

- Аналітично оцінювати джерельну інформацію; 

- Самостійно аналізувати інформацію з історичних джерел, формувати 

власну точку зору на проблему; 

- Здійснювати порівняльну характеристику точок зору науковців 

стосовно досліджуваної проблеми, робити власні висновки; 

- Оцінювати значення джерел для дослідження минулих історичних 

подій. 

 

 

 

 



1. Програма навчальної дисципліни 

 

Поняття джерела та джерельної інформації. 

Тема 1. Вступ до предмету „Методика опрацювання історичних 

джерел“. Співвідношення методології і методики в джерелознавстві. 

Поняття історичного джерела. Визначення історичного джерела  як носія 

історичної інформації. Основні етапи існування історичного джерела 

(доджерельний, джерельний). Функції історичного джерела (природні, 

службові, наукові, державні).Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела. 

Історичні джерело як банк даних про минуле. Розуміння соціального 

замовлення та суб′єктивних умов виникнення джерела. Об'єктивно-

суб'єктивні причини фальсифікації історичних писемних пам'яток. Фактори 

знищення цінних джерел. Методичні „Керівництва“ для дослідників 

історичних архівних джерел. Основні теоретичні проблеми джерелознавства: 

класифікація історичних джерел, джерелознавчий аналіз та синтез (критика 

джерел), проблеми розробки основних понять, категорій і термінів 

джерелознавства, історіографія джерелознавства, встановлення його 

внутрішньої структури та взаємодії з історичною наукою, її спеціальними 

галузями та дисциплінами, підвищення інформативної віддачі.  

Тема 2. Поняття джерельної інформації. Соціальна, біологічна й 

технічна джерельна інформація. Історична джерельна інформація як різновид 

соціальної інформації. Джерельна інформація як сукупність наявних у 

джерелі типів інформації та стійких зв'язків між ними. Розуміння структури й 

пластів історичної інформації. Цілісність і багатогалузевість джерела. Види 

джерельної інформації (економічна, наукова, технічна, політична, культурна, 

релігійна і та ін.). Основні різновиди джерельної інформації (відкрита й 

закрита (латентна), прихована, пряма, непряма, побічна, актуалізована, 

потенційна). Джерелознавча критика як пріоритетний шлях встановлення 

автентичності джерела, достовірності джерельної інформації, отримання 

наукового фактичного знання. Методи виявлення джерельної інформації: 

історичний, логічний, хронологічний, ретроспективний, текстологічного 

вивчення, аналіз, синтез, встановлення міжджерельних зв'язків, утворення 

комплексів джерел. 

 

Класифікація джерел. Методи та етапи роботи з історичним 

джерелом. 

Тема 3. Класифікація джерел за типами, видами й методами 

обробки. Класифікація джерел за типами (речові, писемні, образотворчі, 

усні, меморати), видами (фольклорні, статистичні, матеріали діловодства, 

етнографічні описи, матеріали дослідження інших наук, антропологічні), 

походженням (комплексні, комбіновані схеми), методами збору (опитування, 

інтерв'ювання, безпосереднє спостереження, аудіофіксація і відеофіксація), 

методами обробки (історико-порівняльний, історико-генетичний, історико-

типологічний, структурно-типологічний, структурно-функціональний, 

системний підхід, математико-статистичний, соціологічний (анкетування), 



картографування).   

Тема 4. Етапи роботи з історичними джерелами. Етапи роботи 

джерелознавця над конкретним джерелом і над комплексом джерел. 

Методика пошуку, виявлення і попереднього відбору джерел для подальшої 

роботи з ними (ознайомлення з бібліографією в ході обробки наукової 

літератури з теми дослідження; робота з каталогами бібліотек; перегляд 

бібліографічних покажчиків; використання Інтернет-ресурсів, дослідження 

роботи археографічної комісії та історичних товариств). Види 

документальних видань: фондові, тематичні, документи певного виду, 

документи однієї особи. Групи документальних джерел (корпус (звід) 

документів; серія документів; збірник документів; моновидання (книга, 

присвячена одному джерелу); альбом; плакат; публікація в періодичних 

виданнях; публікація в додатку до наукової або науково-популярної праці; 

публікація в тексті наукової або науково-популярної праці). Факсимільні 

видання. Етап класифікації джерел. Етап дослідження джерел, їхньої 

аналітичної критики. Синтетична критика та наукове використання 

досліджених джерел.  

Тема 5. Новітні методи та методологічні підходи до аналізу джерел. 

Розуміння обмежені можливості аналізу джерела традиційними методами 

зовнішньої і внутрішньої критики. Аналітичні методи інших гуманітарних 

наук: кількісно-математичні (дешифрування джерел, написаних на невідомих 

„мертвих“ мовах, атрибуція, визначення автора історичного джерела, 

виявлення прихованої (структурної) інформації, опрацювання великих 

масивів інформації, побудова генеалогічних Стемм (древ) рукописних 

джерел, проведення історико-типологічних досліджень джерел методами 

автоматичної класифікації),  статистичні (багатовимірний статистичний 

аналіз, метод діаграмної ентропії, контент-аналіз, кореляційний аналіз, 

використання графічних редакторів, оптичних лазерних дисків), електронно-

обчислювальні (виділення однорідних історичних об'єктів, однакових 

категорій (етичні поняття, соціальні групи та ін.), кліометріка. Новітні 

підходи до аналізу джерел (ідеографічний, генералізуючий, джерело-

орієнтований підхід). Комп'ютерне та інформаційне джерелознавство. 

Електронні документи як новий тип джерел. Реляційні та повнотекстові бази 

даних. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
http://go.mail.ru/search?q=&fr%20=xtn10


библиотеку Троицкой Духовной семинарии в 1747г. ныне находящихся в 

библиотеке Московской Духовной Академии, 164 славянских рукописи. 

Ф. 304.І. Иеромонах Илларий, Иеромонах Арсений. Славянские рукописи 

библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (фундаментальное 

собрание).  

оп.1.  

Ф. 304.IІ. Главная библиотека Троицкой Сергиевой Лавры.  

оп. 1. Рукописи ХVII-ХVIII вв. 

Ф. 310. Славянские рукописи XVІІ в.  

5. Российский государственный архив литературы и искусства: [режим 

доступу] : http://rgali.ru/#! 

6. Государственный архив Ярославской области : [режим доступу] : 

[режим доступу] : http://www.yararchive.ru/elib/ 

 

16. Допоміжні інформаційні ресурси 

 

http://www.runivers.ru/lib/book3091/9735/ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000061/index.shtml 

http://www.twirpx.com/file/119710/ 

http://go.mail.ru/searchq/fftbhttp://lib.rus.ec/b/177565/read 
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http://go.mail.ru/searchq/fftb
http://go.mail.ru/searchq/fftb
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2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 2 
Нормативна дисципліна 

 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

–  6-й – 

Самостійна робота Семестр 

Загальна кількість годин – 90  
12-й – 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 2,1 

Аудиторних ‒ 2,1 

Самостійної роботи ‒ 3,7 

16 год. – 

Практичні, семінарські 

14 год. – 

Лабораторні 

–  – 

Самостійна робота 

60 год. – 

 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30 / 60 год. 

для заочної форми навчання – (відсутня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Компетентності та результати навчання 
 

У процесі реалізації програми дисципліни формуються наступні 

компетентності: 
 

А) Загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, логічного та категоріального 

аналізу. 

2. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і 

письмово. 

3. Здатність накопичувати і актуалізувати потенціал знань, умінь і навичок 

методичної роботи з історичними джерелами;  

4. Здатність використовувати поглиблені знання з проблем методики 

опрацювання історичних джерел при плануванні й оцінці наслідків своєї 

професійної діяльності і при розробці та здійсненні соціально значущих 

проектів; 

5. Здатність збирати, обробляти та інтерпретувати з використанням 

сучасних інформаційних технологій архівні джерельні дані, необхідні для 

формування суджень із проблем методики опрацювання історичних 

джерел; 

6. Здатність розробляти та управляти власними проектами. 
 

Б) Спеціальні (фахові, предметні): 

1. здатність давати критичну оцінку історичним джерелам. 

2. Здатність і вміння самостійно використовувати знання та навички з 

методичної роботи з історичними джерелами відповідно новітнім 

тенденціям і напрямкам сучасної історичної теорії і методології історичної 

науки стосовно завдань фундаментального або прикладного дослідження. 

3. Здатність самостійно формулювати цілі, ставити конкретні завдання 

наукових досліджень у галузі історичного джерелознавства та вирішувати 

їх за допомогою сучасних дослідницьких методів із використанням 

новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

4. Здатність освоювати новітні теорії, моделі, методи дослідження та 

навички розробки нових методичних підходів з урахуванням цілей і 

завдань сучасного джерелознавства. 

5. Здатність і готовність професійно складати й оформляти наукові 

доповіді та  наукові звіти, представляти результати дослідницької роботи з 

урахуванням особливостей потенційної аудиторії. 

6. Розуміння та вміння використовувати джерела інших гуманітарних наук 

(історія мистецтва, археологія, антропологія, етнологія, право, соціологія, 

філософія, економіка тощо). 

Очікувані результати навчання з дисципліни: 

- вільно орієнтуватися в історичних, музейних та Інтернет-архівах, 

володіти методами обробки архівних джерел проводити аналогії із 

сучасністю, вміти виділяти основні етапи існування історичного 

джерела. 



- аргументувати власну точку зору щодо аналізу історичних джерел;  

- логічно аналізувати історичних джерел минулих епох; 

- пояснювати позиції сучасних науковців  щодо методики дослідження 

історичних джерел;  

‒ встановлювати ваємозалежність наукових підходів різних наук до 

дослідження одного джерела;  

- проектувати можливості й напрями інтелектуального розвитку методики 

дослідження історичних джерел на сучасному етапі;  

- самостійно аналізувати інформацію із джерел, формувати власну точку 

зору на проблему, робити власні висновки; 

- оцінювати внесок джерелознавства та методики опрацювання 

історичних джерел у поступальний розвиток людства. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Поняття джерела та джерельної інформації. 

Тема 1. Вступ до предмету „Методика опрацювання історичних 

джерел“. Співвідношення методології і методики в джерелознавстві. 

Поняття історичного джерела. Визначення історичного джерела  як носія 

історичної інформації. Основні етапи існування історичного джерела 

(доджерельний, джерельний). Функції історичного джерела (природні, 

службові, наукові, державні).Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела. 

Історичні джерело як банк даних про минуле. Розуміння соціального 

замовлення та суб′єктивних умов виникнення джерела. Об'єктивно-

суб'єктивні причини фальсифікації історичних писемних пам'яток. Фактори 

знищення цінних джерел. Методичні „Керівництва“ для дослідників 

історичних архівних джерел. Основні теоретичні проблеми джерелознавства: 

класифікація історичних джерел, джерелознавчий аналіз та синтез (критика 

джерел), проблеми розробки основних понять, категорій і термінів 

джерелознавства, історіографія джерелознавства, встановлення його 

внутрішньої структури та взаємодії з історичною наукою, її спеціальними 

галузями та дисциплінами, підвищення інформативної віддачі.  

Тема 2. Поняття джерельної інформації. Соціальна, біологічна й 

технічна джерельна інформація. Історична джерельна інформація як різновид 

соціальної інформації. Джерельна інформація як сукупність наявних у джерелі 

типів інформації та стійких зв'язків між ними. Розуміння структури й пластів 

історичної інформації. Цілісність і багатогалузевість джерела. Види джерельної 

інформації (економічна, наукова, технічна, політична, культурна, релігійна і та 

ін.). Основні різновиди джерельної інформації (відкрита й закрита (латентна), 

прихована, пряма, непряма, побічна, актуалізована, потенційна). Джерелознавча 

критика як пріоритетний шлях встановлення автентичності джерела, 

достовірності джерельної інформації, отримання наукового фактичного знання. 

Методи виявлення джерельної інформації: історичний, логічний, хронологічний, 

ретроспективний, текстологічного вивчення, аналіз, синтез, встановлення 

міжджерельних зв'язків, утворення комплексів джерел. 



Класифікація джерел. Методи та етапи роботи з історичним 

джерелом. 

Тема 3. Класифікація джерел за типами, видами й методами 

обробки. Класифікація джерел за типами (речові, писемні, образотворчі, 

усні, меморати), видами (фольклорні, статистичні, матеріали діловодства, 

етнографічні описи, матеріали дослідження інших наук, антропологічні), 

походженням (комплексні, комбіновані схеми), методами збору (опитування, 

інтерв'ювання, безпосереднє спостереження, аудіофіксація і відеофіксація), 

методами обробки (історико-порівняльний, історико-генетичний, історико-

типологічний, структурно-типологічний, структурно-функціональний, 

системний підхід, математико-статистичний, соціологічний (анкетування), 

картографування).   

Тема 4. Етапи роботи з історичними джерелами. Етапи роботи 

джерелознавця над конкретним джерелом і над комплексом джерел. 

Методика пошуку, виявлення і попереднього відбору джерел для подальшої 

роботи з ними (ознайомлення з бібліографією в ході обробки наукової 

літератури з теми дослідження; робота з каталогами бібліотек; перегляд 

бібліографічних покажчиків; використання Інтернет-ресурсів, дослідження 

роботи археографічної комісії та історичних товариств). Види 

документальних видань: фондові, тематичні, документи певного виду, 

документи однієї особи. Групи документальних джерел (корпус (звід) 

документів; серія документів; збірник документів; моновидання (книга, 

присвячена одному джерелу); альбом; плакат; публікація в періодичних 

виданнях; публікація в додатку до наукової або науково-популярної праці; 

публікація в тексті наукової або науково-популярної праці). Факсимільні 

видання. Етап класифікації джерел. Етап дослідження джерел, їхньої 

аналітичної критики. Синтетична критика та наукове використання 

досліджених джерел.  

Тема 5. Новітні методи та методологічні підходи до аналізу джерел. 

Розуміння обмежені можливості аналізу джерела традиційними методами 

зовнішньої і внутрішньої критики. Аналітичні методи інших гуманітарних 

наук: кількісно-математичні (дешифрування джерел, написаних на невідомих 

„мертвих“ мовах, атрибуція, визначення автора історичного джерела, 

виявлення прихованої (структурної) інформації, опрацювання великих 

масивів інформації, побудова генеалогічних Стемм (древ) рукописних 

джерел, проведення історико-типологічних досліджень джерел методами 

автоматичної класифікації),  статистичні (багатовимірний статистичний 

аналіз, метод діаграмної ентропії, контент-аналіз, кореляційний аналіз, 

використання графічних редакторів, оптичних лазерних дисків), електронно-

обчислювальні (виділення однорідних історичних об'єктів, однакових 

категорій (етичні поняття, соціальні групи та ін.), кліометріка. Новітні 

підходи до аналізу джерел (ідеографічний, генералізуючий, джерело-

орієнтований підхід). Комп'ютерне та інформаційне джерелознавство. 

Електронні документи як новий тип джерел. Реляційні та повнотекстові бази 

даних. 



 

5. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Поняття джерела та джерельної інформації. 

Тема 1. Вступ 

до предмету. 

Поняття 

історичного 

джерела. 

22 2   20       

Тема 2. 

Поняття 

джерельної 

інформації. 

22 4 6  12       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

44 6 6  32       

Модуль 2.  

Змістовий модуль 2. Класифікація джерел. Методи та етапи роботи з 

історичним джерелом. 

Тема 3. 

Класифікація 

джерел за 

типами, 

видами й 

методами 

обробки. 

15 4 4  7       

Тема 4. Етапи 

роботи з 

історичними 

джерелами. 

15 4 2  9       

Тема 5. 

Новітні методи 

та 

методологічні 

підходи до 

аналізу 

джерел. 

16 2 2  12       

Разом за 

змістовим 

46 10 8  28 

 

      



модулем 2 

Усього годин  90 16 30  60       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

п/п 

Назва теми (кількість 

годин) 

1. Функції історичного джерела та етапи його 

функціонування.  

(2 год.) 

2.  Історична джерельна інформація як різновид соціальної 

інформації 

(2 год.) 

3.  Методи роботи з історичними джерелами (2 год.) 

4. Новітні підходи до аналізу джерел (2 год.) 

5.  Методика опрацювання Інтернет-джерел (2 год) 

6. Опрацювання джерел у фондах меморіального музею 

В.Г. Короленка (практичне заняття) 

(2 год) 

7. Опрацювання джерел у фондах меморіального музею 

І.П. Котляревського (практичне заняття) 

(2 год) 

 Всього:  14год. 

 

6. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Зміст завдань к-ть 

годин 

1 Об'єктивно-суб'єктивні причини фальсифікації 

історичних писемних пам'яток. 

5 

2 Основні різновиди джерельної інформації.  5 

3 Класифікація джерел за методами. 5 

4 Групи документальних джерел.   5 

5 Методика пошуку, виявлення і попереднього відбору 

джерел.  

5 

6 Використання Інтернет-ресурсів. 5 

7. Індивідуальні дослідницькі завдання 30 

  Усього:                                                                               60 год 

 

8. Методи навчання:  

Словесні (розповідь, метод аналізу, порівняльний метод, тлумачення), 

наочні (карта, ілюстрація, демонстрація), інтерактивні (діалог, полілог, 

співлекторство тощо)  

 

9. Методи контролю: 

поточний контроль (опитування, перевірка самостійної та 

індивідуальної роботи), захист ІНДЗ, модульний контроль (МКР, залік), 

підсумковий контроль (екзамен) 

                                                                        



10. Розподіл балів, які отримують магістранти 

(Приклад для заліку)  

 

Поточний контроль, самостійна та індивідуальна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Самос-

тійна 

робота 

 

Т1 Т2  Т3 Т4 Т5 20 100 

16 16 16 16 16 

 (Приклад за виконання курсового роботи (проекту)) 

Критерії оцінювання Рівень 

Макс

и-

мум 

Оцінк

а 

керівн

ика 

Загальна оцінка рівня складності й науковості 

виконаної роботи (виходячи з її структури, 

постановки мети і завдань, системності; повноти 

виконання мети і завдань роботи) 

відмінний 27-30  

добрий 18-26  

задовільн

ий 
10-17  

Наявність усіх елементів „Вступу” (актуальність теми, 

мета завдання, об’єкт і предмет, перелік методів, 

практичне значення, відображення особистого внеску 

автора), правильність їх формулювання 

10 

 

Наукова культура і грамотність написання тексту 5  

Відповідність висновків правилам їх оформлення 5  

Рівень використаної джерельної бази, повнота її 

використання 
5 

 

Рівень засвоєння етичних норм використання джерел 

інформації із посиланням на них в основній частині роботи 
5 

 

Оцінка якості й доцільності системи ілюстративних 

матеріалів, таблиць (ілюстрацій і таблиць у додатках 

зокрема) 
5 

 

Правильність оформлення таблиць, рисунків, додатків 5  

Правильність оформлення списку джерел (див. Бюлетень 

ВАК України. - 2008. - №3. - С. 913.) 
10 

 

Самостійність у плануванні роботи та виконання її завдань 5  

Дотримання графіка виконання роботи, встановленого 

науковим керівником 
5 

 

Лаконічність (дотримання вимог до обсягу; доцільність у 

пропорціях окремих частин роботи; чи багато в роботі 

необов’язкового, другорядного матеріалу) 

5 

 

Культура оформлення роботи (дотримання вимог до 

оформлення, акуратність) 
5 

 

Інші критерії:   

Додаткові бали   



 Для одержання позитивної оцінки за курсову роботу магістранту 

необхідно набрати 60 балів і більше. Оцінка „відмінно” (А) виставляється за 

курсову роботу, якщо магістрант набрав 90 балів і більше; „добре” – від 75 до 

89 балів (В = 82-89; С = 75-81); „задовільно” – від 60 до 74 балів (D = 68–74;  

Е = 60–73 бали). 

До набраної суми додається 5 балів за тези  чи матеріали, опубліковані у 

співавторстві в збірниках магістрантських наукових праць місцевого рівня; 10 

балів – всеукраїнського рівня; 15 балів – міжнародного рівня. Ця сума 

подвоюється, якщо магістрант опублікував тези чи матеріали самостійно. За 

самостійні наукові статті в журналах і наукових збірниках магістрант може 

отримати додатково до 30 балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
83-89 

добре  
75-82 

68-74 
задовільно  

60-67 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Електронний варіант лекцій, практичних занять.  

2. Навчально-методичний комплекс із дисципліни для магістрантів 

історичного факультету (друкований і електронний варіанти).  

3. Джерела, інтернет-джерела 

4. Бібліотека ПДПУ імені В.Г. Короленка тощо. 

...... 

11. Рекомендована література 

1. Берковський В. Г. Каталог кандидатських та докторських дисертацій з 

історії України, захищених за період від 1945 по 2004 рік, Допоміжні 

історичні дисципліни: Джерелознавство [режим доступу : 

Оцінка за шкалою навчального закладу 100  

http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Bibliography/DissertHistUkr/AuxSci/Sources.html
http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Bibliography/DissertHistUkr/AuxSci/Sources.html
http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Bibliography/DissertHistUkr/AuxSci/Sources.html


http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000061/index.shtml]. 

2. Воронов В.І. Джерелознавство історії України : курс лекцій. – Д. : 

ДНПУ, 2003. – – 378 с. 

3. Джерелознавство історичне // Сайт „Історія України“.  

4. Джерелознавство історії України : довідник. – Київ, 1998. – 88 с. 

5. Джерелознавство. Визначення джерелознавства. Класифікація 

історичних джерел // Сайт «Історія України» 

6. Документальные памятники: выявление, учет, использование. М. : 

МГУ, 2012.  

7. Исторические дисциплины. Краткий библиографический справочник-

указатель, Киев : Библиограф, 2002. – 94 с.  

8.  Сайт Інституту української археології та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського.  

9. Історичне джерелознавство: Підручник для магістрантів істор. Спец. 

ВНЗ/ Авт.: Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін. – К. : 

Либідь, 2002.– 488 с. 

10. Історіографія, джерелознавство : збірка наукових праць. — 2009. — 

200 c.  

11. Калакура Я. С. Історичне джерелознавство // Сайт „Бібліотека 

українських підручників“. 

12. Калакура Я.С., Войцехівська І.Н., Корольов Б.І. та ін. Історичне 

джерелознавство : навч. пос. істор. спец. ВНЗ., — Київ : Либідь, 

2002. – 488 c. 

13. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные 

исторические дисциплины. – Минск : МГПУ, 2013. – 286 с.  

14. Ковальчук О.О. Дослідження історії українського джерелознавства та 

археографії періоду романтизму на сторінках періодичних видань 

Української Діаспори / О.О. Ковальчук. – Торонто : УД, 2014. – С. 22-

36. 

15. Соболева Н.А., Аксенов А.И. Вспомогательные исторические 

дисциплины, современное состояние и структура взаимоотношений // 

Исследования по источниковедению славянских народов (до 1917 г.). – 

М. : Прогресс, 1993. – 432 с. 

16. Сохань П. С. Джерелознавство історичне // Енциклопедія історії 

України / редкол.: В. А. Смолій та ін. ; Інститут історії України НАН 

України. – Київ :Наукова думка, 2004. – Т. 2 : Г – Д. – С. 374–375.   

17. Чмыхало А.Ю. Архивное дело / А.Ю. Чмыхало // М. : Полиограф, 

2012. – 502 с.  
 

12. Інтернет-джерела (доступні документи в Інтернет-режимі): 
 

1. Інтернет-архів старих газет : [режим доступу] : 

http://go.mail.ru/search?q=&fr =xtn10 2.  

2. Чернігівський літературно-меморіальний музей М.М. Коцюбинського : 

[режим доступу] : http: //mapyourinfo.com/wiki/uk.wikipedia.orgBE/.  

3. Національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Відділ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000061/index.shtml
http://histua.com/slovnik/d/dzhereloznavstvo-istorichne
http://dilovod.com.ua/publ/referati/dilovodstvodzhereloznavstvo_viznachennja_dzhereloznavstva_klasifikacija_istorichnikh_dzherel/18-1-0-337
http://dilovod.com.ua/publ/referati/dilovodstvodzhereloznavstvo_viznachennja_dzhereloznavstva_klasifikacija_istorichnikh_dzherel/18-1-0-337
http://archeos.org.ua/
http://archeos.org.ua/
http://www.info-library.com.ua/books-book-191.html
http://pidruchniki.ws/12281128/istoriya/osnovni_komponenti_istorichnogo_dzhereloznavstva
http://pidruchniki.ws/12281128/istoriya/osnovni_komponenti_istorichnogo_dzhereloznavstva
http://www.big-lib.com/book/61_Istorichne_djereloznavstvo
http://www.big-lib.com/book/61_Istorichne_djereloznavstvo
http://galyckastarowyna.com/page/dzhereloznavstvo
http://galyckastarowyna.com/page/dzhereloznavstvo
http://galyckastarowyna.com/page/dzhereloznavstvo
http://galyckastarowyna.com/page/dzhereloznavstvo
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
http://go.mail.ru/search?q=&fr%20=xtn10


рукописів (м. Львів) : [режим доступу] http://oldnewspapers.com.ua/ 

4. Российская Государственная Библиотека : [режим доступу] 

http://www.rsl. ru/ru/s7/ s381 /2014/mpda 

Ф. 173.I. Архимандрит Леонид. Сведения о славянских рукописях, 

поступивших из книгохранилища  Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 

библиотеку Троицкой Духовной семинарии в 1747г. ныне находящихся в 

библиотеке Московской Духовной Академии, 164 славянских рукописи. 

оп.1. 

Ф. 304.І. Иеромонах Илларий, Иеромонах Арсений. Славянские рукописи 

библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (фундаментальное 

собрание).  

оп.1.  

Ф. 304.IІ. Главная библиотека Троицкой Сергиевой Лавры.  

оп. 1. Рукописи ХVII-ХVIII вв. 

Ф. 310. Славянские рукописи XVІІ в.  

5. Российский государственный архив литературы и искусства: [режим 

доступу] : http://rgali.ru/#! 

6. Государственный архив Ярославской области : [режим доступу] : 

[режим доступу] : http://www.yararchive.ru/elib/ 

 

13. Допоміжні інформаційні ресурси 

Руніверс-бібліотека : Режим доступу : 

http://www.runivers.ru/lib/book3091/9735/ 

Историк. ru : Режим доступу :  

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000061/index.shtml 

Историческа библиотека : Режим доступу :  

http://www.twirpx.com/file/119710/ 

Библиотека интеллектуальной истории : Режим доступу : 

http://go.mail.ru/searchq/ fftbhttp://lib.rus.ec/b/177565/read 
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ОПОРНІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ 

із дисципліни 

«Методика опрацювання історичних джерел» 

Тема 1. Вступ до предмету «Методика опрацювання історичних 

джерел».                                       План. 

1. Теорія і практика курсу “Методики опрацювання історичних 

джерел”. 

2. Розуміння методології й методики вивчення історичних джерел. 

3. Співвідношення методології і методики в джерелознавстві.  

4. Місце герменевтики в методиці опрацювання історичних джерел. 

 

Мета лекції ‒ ознайомити з основними положеннями Теорія і практика 

курсу “Методики опрацювання історичних джерел”, показати 

співвідношення методології і методики в джерелознавстві, визначити місце 

герменевтики в методиці опрацювання історичних джерел. 

 

Упродовж  багатьох років у науковій літературі дискутується питання 

про взаємозалежність методики джерелознавства та методології історії, як 

системи принципів і основ теоретичної та практичної діяльності ті історика І 

це закономірно, адже джерело не відображає механічно дійсність, а 

відтворює її крізь призму сприйняття подій автором джерела. Історики 

здавна констатували наявність в джерелах певної упередженості авторів, 

укладачів або переписувачів текстів у висвітленні подій Ще в XIX в 

М. Костомаров вказував на необхідність враховувати не тільки фактичний 

матеріал джерела, але і тенденційність його а втора Це стосується і 

найдавніших літописних джерел на думку видатного знавця давньоруських 

літописів Про Шахматова, "рукою літописця управляли політичні пристрасті 

і світські інтереси" Це вимагає від історичних досліджень пошуку та 

застосування таких засобів аналізу джерел, які б давали можливість 

виокремити з них об'єктивну  інформацію.  

 

З іншого боку, не можна виключати впливу на інтерпретацію пам'яток 

минулого світоглядних і моральних орієнтирів, якими керується сам історик, 

працюючи з джерелами Як вже зазначалося, політична чи ідеологічна 

заангажованість дослідника може привести до того, що він не помітить в 

джерелах важливої інформації і, навпаки, "побачить" те, чого не було.  так, 

партійно-класовий підхід до аналізу джерел, який висувався радянським 

джерелознавством на перший план, призводив до того, що деякі джерела і 

навіть їх комплекси випадали з поля зору дослідників, інші так 

препарувалися, що їх зміст збіднювався або спотворювався Безоглядне 

впровадження радянським джерелознавством принципу партійно-класового 

підходу до оцінки авторів і змісту джерел завдало величезної шкоди 

українській історичній науці.  

Однак це не означає, що слід повністю відмовитися від аналізу 

соціальних чинників походження джерела, світоглядних позицій його автора, 



вивчення суспільних функцій джерела Ідейні позиції, погляди авто ора, його 

ментальність, навіть особисті риси характеру впливають на зміст джерела 

Однак ігнорування будь-яких джерел істориком за класовою , ідеологічної 

або іншої подібної ознакою неприпустимо працююче і з джерелами, слід 

мати на увазі, що в кожному з них завжди є певний обсяг цінної інформації, 

залучення якої є професійним обов'язком історика.  

 

У сучасному джерелознавстві існують різні погляди на співвідношення 

джерельній методики і методології науки Деякі дослідники вважали, що 

техніка і методика не можуть бути обумовлені методологією (С. 

Биковський), інші (С.Валк, О.Пронштейн) дотримувалися протилежної точки 

зору Про Пронштейн, зокрема, вважав , що методологія \ "визначає не тільки 

завдання методики, але і всю сукупність її прийомів" 1 Однак це твердження 

не можна вважати безперечним, оскільки в джерелознавстві є методичні 

прийоми, які безпосередньо не залежать від будь-яких методологічних основ 

Причому, на думку Б Литвака , саме є \ "стрижнем методики конкретного 

джерелознавства" у цьому зв'язку пропонувалося поділити методику на дві 

частини: історичну, залежить від методології, і технічну, яка нейтральна 

до неї, причому технічну частину відноситься в основному до вивчення ф 

форми джерела, історичне - до аналізу його змісту.  

 

Формуванню наукової методики вивчення історичних джерел, як 

галузі знань, передувала величезна емпірична робота істориків щодо 

пошуку, виявлення та осмислення документів різних епох В ході цієї роботи 

істориків із завжди хвилювали такі проблеми, як встановлення 

достовірності джерел, способи їх тлумачення і використання, тобто 

методика джерелознавства, хоча сам термін з'явився в науковій літературі 

лише в X IX в У вітчизняній літературі першим його застосував в 1861 г 

професор Харківського університету М. Петров Раніше історики та інші 

фахівці брали інші терміни: \ "герменевтика \", \ "критика джерел \" , які досі 

використовуються методиці опрацювання історичних джерел, хоча зміст 

деяких з них у зв'язку з розвитком науки змінився Герменевтика, наприклад, 

що народилася ще в стародавній Греції, розглядалася як мистецтво розуміти 

усній письмовий мову взагалі і особливо твори стародавніх авторів 

Давньогрецькі історики використовували її для тлумачення творів Гомера та 

інших авторів Серед істориків цей термін першим вжив Фукідід.  

 

В західноєвропейських країнах герменевтика та історична критика 

сформувалися на основі класичних творів відомих авторів античного світу 

За допомогою цих дисциплін історики і філологи намагалися відтворити 

праці античних авторів, витлумачити тексти, зіпсовані часом і 

середньовічним невіглаством Саме такий характер мали і перші керівництва 

по герменевтики, зокрема книга професора Нільського університету Бласса, 

написана на основі критичного аналізу класичної грецької літературирі3 

Хоча деякі вчені вже в XVII-XVIII ст.. почали розглядати герменевтику в 



широкому сенсі слова, а саме - як мистецтво володіти прийомами 

розуміння будь-якого тексту  

 

У Росії та Україні історична критика виникла на грунті  аналізу 

літописів, більшість з яких мали багатьох авторів і створювалися протягом 

тривалого часу з використанням попередніх текстів, утруднюв вало пошук 

першоджерела (архетипу) Особливості літописів: складна історія тексту, 

труднощі прочитання, лексичні перепони (багато слів змінили свій зміст) та 

інші відбилися на становленні історичної кр Итик.  

 

Правила історичної критики щодо літописів першим в Російській 

імперії, куди вже входила й Україна, сформулював у XVIII ст історик 

А. Шльоцер, який багато років віддав кропіткої роботи над давньоруськими 

літописами Його девізом було: нічому н не довіряти, у всьому сумніватися А 

Шльоцер визначав наступні етапи дослід 

 

Питання для самоконтролю магістрантів: 

1. Визначення історичного джерела  як носія історичної інформації. 

2. Схарактеризуйте основні етапи існування історичного джерела. 

3. З’ясуйте функції історичного джерела (природні, службові, наукові, 

державні). 

4. Визначте основні теоретичні проблеми джерелознавства: класифікація 

історичних джерел, джерелознавчий аналіз та синтез (критика джерел), 

проблеми розробки основних понять, категорій і термінів 

джерелознавства. 

 

Леція 2. Поняття історичного джерела. 

План. 

1. Визначення історичного джерела  

2. Основні етапи існування історичного джерела 

3. Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела  

 

Мета лекції ‒ показати варіанти визначення історичного джерела, 

визначити основні етапи існування історичного джерела, з’ясувати 

об'єктивно-суб'єктивну природу джерела. 

 

Сучасна методика опрацювання історичних джерел, спираючись на 

здобутки світової науки і національні джерелознавчі традиції подає настуане  

визначення історичного джерела:  

Історичне джерело — це носій історичної інформації, що виник як 

продукт розвитку природи та людини й відображає той чи інший бік 

людської діяльності. 

Визначення історичного джерела  як носія історичної інформації. 



Основні етапи існування історичного джерела: доджерельний (На першому 

етапі існування всі джерела виконують свої природні, або службові функції: 

культові споруди використовуються для поклоніння богам, повчальні твори ‒ 

для виховання, закони ‒ для утвердження певних суспільних взаємин, 

картини — для задоволення естетичних потреб тощо.), джерельний, коли 

природні чи службові функції вже себе вичерпали. (і перехід між ними 

Що казав про три реалії Августин).  

Все, що відбувається з пам'ятками на першому етапі, має надзвичайно 

важливе значення для їхнього подальшого існування і функціонування як 

власне джерела, тобто на другому етапі, коли вони потрапляють у поле зору 

істориків і вводяться до наукового обігу, стають частиною джерельної бази 

історичної науки. Чітке розуміння цих етапів має значення у двох 

аспектах. По-перше, те, що джерело свого часу було доджерелом, дає 

змогу розглядати його як реальне явище, як феномен історичного процесу, як 

продукт культури.  

По-друге, в залежності від ролі, яку воно відігравало в минулому, 

значною мірою визначається його місце в джерельній базі. Чим суттєвішою 

була первинна соціальна функція джерела (вплив на подальші історичні 

події, процеси, явища, широта сфери дії тощо), тим вагомішим буде значення 

джерела як носія певних відомостей. 

Функції історичного джерела (природні-антропоморфні: (тобто залишки 

самої людини, тварин, рослин тощо печери, водоймища, кургани, 

ландшафти), службові: (вверх), наукові: (рукописи, праці учених 

минулого), державні: (відкриті чи латентні, урядові акти ‒ Конституція 

України 1996 p. Питома цінність джерел визначається запитом держави 

на них!!! Ярослав Ганка!) 

Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела. Кожне джерело суб'єктивне, 

оскільки воно є продуктом діяльності людини. З іншого боку, історичне 

джерело об'єктивне, оскільки воно здатне об'єктивно відображати історичну 

дійсність. Водночас джерело не тільки відображає факти минулого, а й саме є 

історичним фактом, частиною історичної дійсності. Таке трактування 

природи історичного джерела дає можливість зрозуміти декілька важливих 

аспектів його сутності. Зміст джерела нерозривно пов'язаний з історичною 

дійсністю, діями людей. 

Історичні джерело є банком даних про минуле, бо основною 

сутнісною ознакою історичного джерела виступає його здатність 

відображати реальні історичні події, явища і процеси..  

Розуміння соціального замовлення та суб′єктивних умов виникнення 

джерела. Об'єктивно-суб'єктивні причини фальсифікації історичних 

писемних пам'яток. Фактори знищення цінних джерел (Мікельанжело 

Амурчик!, знищення пам’яті Ехнатона, кодували пертійних 

працівників).  
Методичні „Керівництва“ для дослідників історичних архівних 

джерел (з чого починати, як визначити час виникнення джерела? Як 

перевірити, чи це не фальсифікація? За якими принципами його 



класифікувати? Як визначити в ньому пряму й приховану інформацію? Як 

загалом визначити цінність джерела? Як потім його описати? До якої 

категорії його міднести? Як визначити його внутрішню структуру? Як 

визначити його приналежність до конкретної науки?).  

Основні теоретичні проблеми методики опрацювання історичних 

джерел: класифікація історичних джерел, джерелознавчий аналіз та синтез 

(критика джерел), проблеми розробки основних понять, категорій і термінів 

методики опрацювання історичних джерел (цей процес не є сталим, а 

знаходиться в розвитку), стан розробки методики, встановлення її 

внутрішньої структури та взаємодії з історичною наукою, її спеціальними 

галузями та дисциплінами, підвищення інформативної віддачі (хто має 

займатися цим джерелом ‒ історики чи археологи?).  

Сеньобос і Ш-В Ланглуа, автори відомого праці \ "Вступ до вивчення 

історії \", яка в 1899 р була переведена на російську мову, визначили дві 

стадії критики джерел - зовнішню і внутрішню На першій стадії ї 

здійснюється попереднє дослідження, яке стосується зовнішніх особливостей 

джерела (стиль писемності, мова, форма і т.д.), на другий - встановлення 

достовірності відомостей шляхом міркувань за аналогією. 

 

Питання для самоконтролю магістрантів: 

1. Взначте структури й пластів історичної інформації. 

2. Охарактеризуйте історичну джерельну інформацію як різновид 

соціальної інформації. 

3. Визначте методи виявлення джерельної інформації: історичний, 

логічний, хронологічний, ретроспективний, текстологічного вивчення, 

аналіз, синтез, встановлення міжджерельних зв'язків. 

4. Проаналізуйте принципи утворення комплексів джерел. 

 

Лекція 3. Поняття джерельної інформації.  

План 

1. Визначення та види джерельної інформації. 

2. Джерельна інформація як сукупність наявних у джерелі типів 

інформації та стійких зв'язків між ними. 

3. Цілісність і багатогалузевість джерела. 

4. Основні різновиди джерельної інформації. 

5. Джерелознавча критика як пріоритетний шлях встановлення 

автентичності джерела. 

6. Історичні методи виявлення джерельної інформації. 

 

Мета лекції ‒ з’ясувати види джерельної інформації, довести Цілісність і 

багатогалузевість джерела, показати основні різновиди джерельної 

інформації, визначити історичні методи виявлення джерельної інформації. 

 



Джерельна інформація — невід'ємна ознака джерела, яка фіксується 

на певному носії: камені, глині, кістці, папері, дискеті, кіноплівці, магнітній 

стрічці тощо або передається усно. Історик у науковому дослідженні не може 

використати ніким і ніде не зафіксовану інформацію. Навіть усні джерела, 

що функціонують у народній традиції, до того як їх використати, мають бути 

зафіксовані з допомогою звукозапису або письма. Незафіксована інформація, 

наприклад, творіння людської думки, розмови, ідеї, спогади, навіть плітки та 

всілякі вигадки, може бути назавжди втраченою для майбутніх поколінь. 

В широкому аспекті: Соціальна (інтернет, преса, телевізор тощо. 

Волошин), біологічна (наприклад, рух біострумів у нервовій системі людини) 

й технічна (наприклад, рух електронів у електронно-променевій трубці 

телевізора) джерельна інформація.  

Історична джерельна інформація як різновид соціальної інформації. 

Джерельна інформація як сукупність наявних у джерелі типів інформації та 

стійких зв'язків між ними. Розуміння структури й пластів історичної 

інформації. Кожне історичне джерело містить у собі декілька пластів 

інформації, що відкладаються на різних етапах його існування й мають 

об'єктивно-суб'єктивну природу. Складність структури, різнохарактерність 

інформації джерела зумовили розробку сучасних методів її класифікації та 

вивчення з точки зору соціально-філософського вчення про соціальну 

інформацію, під якою розуміють ту сукупність знань, яка використовується 

суспільством для свого функціонування і розвитку 

Цілісність і багатогалузевість джерела (кожне джерело виступає як 

історичне+наукове, історичне+психологічне), історичне+політичне, 

історичне+економічне, історичне+релігійне і т.д..  

Види джерельної інформації у вузькому аспекті для історика: ‒ 

(економічна, наукова, технічна, політична, культурна, релігійна і та ін.).  

Основні різновиди джерельної інформації (відкрита й закрита 

(латентна: за символами, за першими літерами строк, написана хімічними 

матеріалами тощо), прихована, пряма (написана з конкретною метою ‒ 

закони Хаммурапі, непряма (про шлюби в Хаммурапі), побічна (газети про 

смерть Моцарта, погода), актуалізована (те, що дослідникам треба зараз, 

теорія Вінклера про панвавілонізм), потенційна (те, що дослідники побачать 

у нашим джерелах в наступні століття: газата “діло” про голод на західній 

Україні).  

Джерелознавча критика як пріоритетний шлях встановлення 

автентичності джерела (пророцтво Іпувера), достовірності джерельної 

інформації (якщо підтверджене кількома видами джерел, фараони), 

отримання наукового фактичного знання.  

Історичні методи виявлення джерельної інформації: історичний, 

логічний, хронологічний, ретроспективний, текстологічного вивчення, аналіз, 

синтез, встановлення міжджерельних зв'язків, утворення комплексів джерел. 

 

Питання для самоконтролю магістрантів: 

1. Особливості класифікації історичних джерел. Види класифікації. 



2. Класифікація джерел за типами (речові, писемні, образотворчі, усні, 

меморати). 

3. Класифікація джерел за видами (фольклорні, статистичні, матеріали 

діловодства, етнографічні описи, матеріали дослідження інших 

наук, антропологічні). 

4. Класифікація джерел за походженням (комплексні, комбіновані 

схеми). 

5. Класифікація джерел за методами збору (опитування, інтерв'ювання, 

безпосереднє спостереження, аудіофіксація і відеофіксація). 

6. Класифікація джерел за методами обробки (історико-порівняльний, 

історико-генетичний, історико-типологічний, структурно-

типологічний, структурно-функціональний, системний підхід, 

математико-статистичний, соціологічний (анкетування), 

картографування). 

 

Лекція 4. Класифікація джерел за типами, видами й методами обробки.  

План. 

1. Класифікація джерел за типами (речові, писемні, образотворчі, усні, 

меморати). 

2. Класифікація джерел за видами (фольклорні, статистичні, матеріали 

діловодства, етнографічні описи, матеріали дослідження інших наук, 

антропологічні), 

3. Класифікація джерел за походженням (комплексні, комбіновані схеми). 

4. Класифікація джерел за методами збору (опитування, інтерв'ювання, 

безпосереднє спостереження, аудіофіксація і відеофіксація). 

5. Класифікація джерел за методами обробки (історико-порівняльний, 

історико-генетичний, історико-типологічний, структурно-типологічний, 

структурно-функціональний, системний підхід, математико-статистичний, 

соціологічний (анкетування), картографування). 

 

Мета лекції ‒ проаналізувати класифікації історичних джерел за типами, 

видами й методами обробки. 

 

В існуючій навчальній літературі з джерелознавства простежується 

кілька підходів до класифікації джерел — за типами, видами, 

походженням, методами збору та методами обробки. 

Класифікація джерел як пізнавальний засіб їхнього осмислення, як 

дослідницький метод має важливе значення не тільки для історичної, а й 

для усіх гуманітарних наук: філософії, політології, етнографії, права, 

лінгвістики, культурології тощо. 

1. За типами:  

- Речові - будь-які реально існуючі предмети (одяг, їжа, начиння);  



- Письмові - будь-які матеріали, письмово зафіксовані (дослідження та описи 

вчених, записки мандрівників, фольклорні та художні тексти ...);  

- Образотворчі (картини, фотографії, наскальний живопис);  

- Усні або меморати (розповіді про життя).  

 

 З якими видами чи групами джерел працює історик-дослідник? 

Класифікація джерел за видами (фольклорні, статистичні, матеріали 

діловодства, (як у Персії писемне діловодство, а в Єгипті не було) 

етнографічні описи (дуже часто й ненукові) , матеріали дослідження інших 

наук, антропологічні),  

За походженням (комплексні, комбіновані схеми),  

 

Метод в методиці опрацювання історичних джерел ‒ спосіб отримання 

матеріалу і його подальшої обробки.  

Кожен має володіти методами збору (опитування, інтерв'ювання, 

безпосереднє спостереження, аудіофіксація і відеофіксація),  

методами обробки іст. джерел (історико-порівняльний, етнічно-

порівняльний, історико-генетичний, історико-типологічний, структурно-

типологічний, структурно-функціональний, системний підхід, математико-

статистичний, соціологічний (анкетування), картографування).   

Постає питання: яка класифікація краща для роботи з 

історичними джерелами? 

 

Питання для самоконтролю магістрантів: 

1. Методика пошуку, виявлення і попереднього відбору джерел. 

2. Види документальних видань: фондові, тематичні, документи 

певного виду, документи однієї особи. Особливості роботи з 

кожним із видів документальних джерел.  

3. Групи документальних джерел: особливості комплектування.  

4. Факсимільні видання та їхнє призначення. 

5. Синтетична критика та наукове використання досліджених джерел. 

6. Використання аналітичних методів інших гуманітарних наук для 

критики історичного джерела. 

7. Багатовимірний статистичний аналіз історичного джерела.  

8. Метод діаграмної ентропії історичного джерела. 

9. Використання контент-аналізу історичного джерела. 

10. Кореляційний аналіз історичного джерела. 

11. Використання графічних редакторів, оптичних лазерних дисків 

 

 

 

 



Лекція  5. Етапи роботи з історичними джерелами.  

План. 

1. Методика пошуку, виявлення і попереднього відбору джерел для 

подальшої роботи з ними. 

2. Види документальних видань. 

3. Основні групи документальних джерел. 

4. Етап класифікації джерел. 

5. Синтетична критика та наукове використання досліджених джерел 

 

Мета лекції ‒ познайомити з методикою пошуку,  виявлення і 

попереднього відбору джерел для подальшої роботи з ними, дати розуміння 

синтетичної критики та наукового використання досліджених джерел. 

 

 

Два етапи роботи над джерелами: Етапи роботи джерелознавця 1) над 

конкретним джерелом і 2) над комплексом джерел.  

Дуже рідко буває так, що робота дослідника присвячена лише 

одному джерелу, але все починається із дослідження одного джерела. 

Треба знати приблизне коло джерел, які слід використати в 

дослідженні.  

Попередній етап. Методика пошуку, виявлення і попереднього 

відбору джерел для подальшої роботи з ними (ознайомлення з бібліографією 

в ході обробки наукової літератури з теми дослідження;  

робота з каталогами бібліотек; перегляд бібліографічних покажчиків;  

використання Інтернет-ресурсів, дослідження роботи археографічної 

комісії та історичних товариств.  

Види документальних видань: фондові, тематичні, документи певного 

виду, документи однієї особи.  

Групи документальних джерел (корпус (звід) документів; серія 

документів; збірник документів; моновидання (книга, присвячена одному 

джерелу); альбом; плакат; публікація в періодичних виданнях (не треба 

думати, що ми такі розумні і нам достатньо книжок); публікація в 

додатку до наукової або науково-популярної праці; публікація в тексті 

наукової або науково-популярної праці.  

Факсимільні видання.  

Етап класифікації джерел.  
Етап дослідження джерел, їхньої аналітичної критики.  

Підсумковий етап. Синтетична критика та наукове використання 

досліджених джерел (на основі співставлення). Хроніка Набоніда і Біблія.  

 

Лекція 6. Новітні методи та методологічні підходи до аналізу джерел.  

План. 

 

1. Аналітичні методи інших гуманітарних наук. 

2. Новітні підходи до аналізу джерел. 



 

Мета лекції полягає в з’ясуванні аналітичних методів інших гуманітарних 

наук і у визначенні новітніх підходів до аналізу історичних джерел. 

 

Розуміння обмежені можливості аналізу джерела традиційними 

методами зовнішньої і внутрішньої критики на сьогоднішній день.  

Аналітичні методи інших гуманітарних наук: кількісно-математичні 

(дешифрування джерел, написаних на невідомих „мертвих“ мовах, атрибуція, 

визначення автора історичного джерела, виявлення прихованої (структурної) 

інформації,  

опрацювання великих масивів інформації,  

побудова генеалогічних Стемм (древ) рукописних джерел,  

проведення історико-типологічних досліджень джерел методами 

автоматичної класифікації), статистичні (багатовимірний статистичний 

аналіз, метод діаграмної ентропії ( метод з’явився з моделювання рідких 

подій, де потрібно точно оцінити дуже малі ймовірності, наприклад аналіз 

ефективності телекомунікаційних систем. Метод діаграмної ентропії 

складається з двох етапів: 

1. Генерація випадкової вибірки даних (траєкторії, вектора тощо) 

відповідно до визначенного механізму. 

2. Оновлення параметрів випадкового механізму основуючись на даних 

щоб отримати "кращу" виборку на наступній ітерації),  

контент-аналіз (якісно-кількісний метод вивчення документів, який 

характеризується об'єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у 

квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів. 

На відміну від опитувань контент-аналіз вимірює не те, що люди говорять, 

що зробили чи зроблять, а те що вони справді зробили.), 

 кореляційний аналіз ( статистичне дослідження (стохастичної) 

залежності між випадковими величинами (англ. correlation — взаємозв'язок). 

У найпростішому випадку досліджують дві вибірки (набори даних), у 

загальному — їх багатовимірні комплекси),  

використання графічних редакторів, оптичних лазерних дисків), електронно-

обчислювальні (виділення однорідних історичних об'єктів, однакових 

категорій (етичні поняття, соціальні групи та ін.), кліометріка.  

Новітні підходи до аналізу джерел (ідеографічний, генералізуючий, джерело-

орієнтований підхід). Комп'ютерне та інформаційне джерелознавство. 

Електронні документи як новий тип джерел. Реляційні та повнотекстові бази 

даних. 

Реляційна модель даних — логічна модель даних. Вперше була 

запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром 

Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data 

for Large Shared Data Banks». В даний час ця модель є фактичним стандартом, 

на який орієнтуються практично всі сучасні комерційні системи керування 

базами даних (СКБД). «реляційна модель надає засоби опису даних на основі 

тільки їх природної структури, тобто без потреби введення якоїсь додаткової 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/IBM
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85


структури 

Існують різні джерела комплектування електронних ресурсів, такі як: 

комерційні електронні бази даних; електронні ресурси на дисках; самостійно 

створені електронні ресурси; web-ресурси; електронні ресурси ВНЗ. 

У бібліотеці ЛНУ імені Тараса Шевченка існує кілька джерел формування 

фонду повнотекстових електронних документів: 

- купівля електронних ресурсів на дисках; 

 сканування документів із втраченим авторським правом (фонд рідкісної 

книги); 

- інтеграція в бібліотечне обслуговування web-ресурсів; 

- електронні документи які надходять з видавничо-редакційного Відділу. 

У цей час відбувається інтенсивний процес зміни традиційного образу 

бібліотек,  

модернізація їхніх технологічних процесів, у ході якої змінюються напрямки, 

методи роботи  з обслуговування користувачів. Розвивати й удосконалювати 

обслуговування читачів без зміни ресурсної бази бібліотеки практично 

неможливо. 

Досвід роботи бібліотеки Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка показує, що найбільший інтерес для користувачів являють 

повнотекстові бази даних, що є сьогодні однією з найсучасніших форм 

подання інформації. У цій статті розглянуто проблеми й перспективи 

організації доступу до них в умовах роботи бібліотеки ЛНУ імені Тараса 

Шевченка. 

Споконвічно основним принципом комплектування електронних ресурсів 

був обраний принцип ефективності. А це значить, що оцифровування й 

придбання повнотекстових документів повинно проводитися не для 

нагромадження баз даних, а для вирішення навчальних і наукових проблем 

університету, а також для забезпечення схоронності найбільш затребуваних 

документів. 

Так, оцифровування документів розглядається як спосіб розширення доступу 

й забезпечення фізичної схоронності вихідних документів, зокрема й з фонду 

рідкісної книги. Крім того, бібліотека долучається до сканування документів 

у тому випадку, якщо цього вимагає навчальний процес університету. 

Пріоритетним джерелом формування повнотекстових баз даних у бібліотеці є 

електронні ресурси університету. Повнотекстові електронні документи 

надходять із видавничо-редакційного відділу університету до бібліотеки. 

Електронні ресурси передаються на дисках і містять у собі: 

- дисертації; 

- книги й тексти; 

- лекції; 

- матеріали наукових конференцій; 

- монографії; 

- періодичні видання; 

- збірники наукових праць викладачів. 

Питання для самоконтролю магістрантів: 



1. Комп'ютерне та інформаційне джерелознавство.  

2. Електронні документи як новий тип джерел.  

3. Реляційні та повнотекстові бази даних. 

4. Робота з Інтернет-архівом старих газет.  

5. Аналіз „Інтернет-архіву старих газет і його джерельної наповненості. 

 

 

 

Лекція 7. Методика опрацювання історичних джерел: традиціоналістика 

ти інноватика 

Мета лекції ‒ розкрити процес становлення методики опрацювання 

історичних джерел як науки, проаналізувати основні теоретичні проблеми 

методики опрацювання історичних джерел, визначити різновиди 

класифікацій джерел. 

План. 

1. Становлення  методики опрацювання історичних джерел як науки. 

2. Основні теоретичні проблеми методики опрацювання історичних 

джерел. 

3. Різновиди класифікацій джерел: 

 

Дослідники здавна констатували наявність в джерелах певної 

упередженості авторів, укладачів або переписувачів текстів у висвітленні 

подій. І це закономірно, адже джерело не відображає механічно дійсність, а 

відтворює її крізь призму сприйняття подій автором джерела. 

Не можна виключати впливу на інтерпретацію пам'яток минулого 

світоглядних і моральних орієнтирів, якими керується сам історик, 

працюючи з джерелами. Послідовне впровадження радянським 

джерелознавством принципу партійно-класового підходу до оцінки авторів і 

змісту джерел завдало величезної шкоди українській історико-педагогічній 

науці. 

Становлення  методики опрацювання історичних джерел як науки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні етапи існування історичного джерела: доджерельний (На першому 

етапі існування всі джерела виконують свої природні, або службові функції: 

культові споруди використовуються для поклоніння богам, повчальні твори ‒ 

для виховання, закони ‒ для утвердження певних суспільних взаємин, 

емпірична робота 

дослідників 

герменевтика 

критика джерел 

методика 

опрацювання 

історичних джерел 



картини — для задоволення естетичних потреб тощо.), джерельний, коли 

природні чи службові функції вже себе вичерпали. 

Основні теоретичні проблеми методики опрацювання історичних джерел:  
а) класифікація історичних джерел; 

б) джерелознавчий аналіз та синтез (критика джерел); 

в) проблеми розробки основних понять, категорій і термінів методики 

опрацювання історичних джерел (цей процес не є сталим, а знаходиться в 

розвитку); 

г) стан розробки методики, встановлення її внутрішньої структури та 

взаємодії з історичною наукою, її спеціальними галузями та дисциплінами; 

д) підвищення інформативної віддачі. 

Різновиди класифікацій джерел: 
1) класифікація джерел за типами (речові, писемні, образотворчі, усні, 

меморати);  

2) класифікація джерел за видами (фольклорні, статистичні, матеріали 

діловодства; етнографічні описи, матеріали дослідження інших наук, 

антропологічні); 

3) класифікація джерел за походженням (комплексні, комбіновані схеми); 

4) класифікація джерел за методами збору (опитування, інтерв'ювання, 

безпосереднє спостереження, аудіофіксація і відеофіксація); 

5) класифікація джерел за методами обробки (історико-порівняльний, 

історико-генетичний, історико-типологічний, структурно-типологічний, 

структурно-функціональний, системний підхід, математико-статистичний, 

соціологічний (анкетування), картографування). 

Отже, методика опрацювання історичних джерел є наукою динамічною, яка 

постійно поновлюється новими групами методів, швидко реагує на зміни в 

технологіях і вдосконалення технічних можливостей опрацювання джерел. 

Тому для тих науковців, які обрали для себе саме цю сферу діяльності, 

абсолютно є реальних швидке професійне зростання та новітні відкриття. 
 

Питання для самоконтролю магістрантів: 

 

1. Схарактеризуйте основні етапи існування історичного джерела. 

2. З’ясуйте функції історичного джерела (природні, службові, наукові, 

державні). 

3. Визначте основні теоретичні проблеми джерелознавства: 

класифікація історичних джерел, джерелознавчий аналіз та синтез 

(критика джерел), проблеми розробки основних понять, категорій і 

термінів джерелознавства. 

 

 

 



6. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття – це вид аудиторного навчального заняття, на 

якому викладач організовує обговорення магістрантами питань з попередньо 

визначених робочою програмою тем. 

Мета: забезпечити магістрантам можливість оволодіти навичками і 

вміннями використовувати теоретичні знання. Завдання: • Розвиток творчого 

і професійного мислення • Пізнавальна мотивація • Повторення і закріплення 

знань • Педагогічне спілкування. 

Види: 

1. Просемінар – своєрідний практикум, що проводиться на молодших 

курсах.  

2. Власне семінар. Має 3 типи: фундаментальне опрацювання окремих 

тем, поглиблення вивчення інформації з курсу, дослідницький тип. • Семінар 

запитань і відповідей  

• Семінар – розгорнута бесіда 

• Семінар – коментоване читання  

• Семінар – дискусія і т.д.  

Етапи підготовки: 

• Прослуховування лекції з теми семінару 

 • Підбір літератури  

• Вивчення і конспектування рекомендованої літератури • Складання 

тексту виступу  

• Активна участь у проведенні семінару.  

Особливості: 

 • Не нагромаджувати багато фактів  

• Готуватися заздалегідь  

• Глибоко продумувати зміст матеріалу. 

 

 3. Спецсемінар – проводиться на старших курсах, орієнтація магістрантів 

на групову роботу, використання спеціальних прийомів. 

 



Тема 1. Функції історичного джерела та етапи його функціонування (2 год.) 

План. 

1. Функції історичного джерела (природні, службові, наукові, 

державні). 

2. Історичні джерело як банк даних про минуле. 

3. Основні етапи існування історичного джерела (доджерельний, 

джерельний). 

4. Класифікація історичних джерел.  

 

Засвоїти поняття і терміни: історичне джерело, банк даних, функція 

джерела, класифікація джерел.  

 

Методичні рекомендації: 

 

При розгляді теми семінарського заняття „Функції історичного джерела 

та етапи його функціонування“ в першу чергу варто з′ясувати сутність 

загальних понять історичне джерело, банк даних, функція джерела, 

класифікація джерел.  

При розгляді теоретичних питань семінару важливо розібратися, чому 

саме перераховані функції (природні, службові, наукові, державні) виконує 

кожне з історичних джерел, у чому полягає цінність історичного джерела.  

Аналіз третього питання дозволить з′ясувати різницю в етапах 

існування історичного джерела й визначати його перехід із до джерельного 

етапу в джерельний, критерії цього переходу. 

Розуміння класифікації історичних джерел дозволить вільно 

орієнтуватися в їхньому відборі т а цінності кожного виду джерела для 

отримання повної інформації про джерело. 

 

Рекомендована література: 

18. Воронов В. І. Джерелознавство історії України : курс лекцій. — Д. : 

ПНПУ, 2003. – 378 с.  

19. Джерелознавство історичне // Сайт „Історія України“. 

20. Історичне джерелознавство: Підручник для магістрантів істор. Спец. 

ВНЗ/ Авт.: Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін. – К. : 

Либідь, 2002.– 488 с. 

21. Калакура Я. С. Історичне джерелознавство // Сайт „Бібліотека 

українських підручників“. 

22. Калакура Я.С., Войцехівська І.Н., Корольов Б.І. та ін. Історичне 

джерелознавство : навч. пос. істор. спец. ВНЗ., 7 Київ : Либідь, 2002. 7 

488 c. 

23. Соболева Н.А., Аксенов А.И. Вспомогательные исторические 

дисциплины, современное состояние и структура взаимоотношений // 

Исследования по источниковедению славянских народов (до 1917 г.). – 

М. : Прогресс, 1993. – 432 с. 

24. Сохань П. С. Джерелознавство історичне // Енциклопедія історії 

http://histua.com/slovnik/d/dzhereloznavstvo-istorichne
http://pidruchniki.ws/12281128/istoriya/osnovni_komponenti_istorichnogo_dzhereloznavstva
http://pidruchniki.ws/12281128/istoriya/osnovni_komponenti_istorichnogo_dzhereloznavstva
http://www.big-lib.com/book/61_Istorichne_djereloznavstvo
http://www.big-lib.com/book/61_Istorichne_djereloznavstvo
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


України / редкол.: В. А. Смолій та ін. ; Інститут історії України НАН 

України. – Київ :Наукова думка, 2004. – Т. 2 : Г – Д. – С. 374–375.   

 

 

Тема 2. Історична джерельна інформація як різновид соціальної 

інформації (2 год.) 

План. 

1. Види джерельної інформації (соціальна, економічна, наукова, 

технічна, політична, культурна, релігійна і та ін.). 

2. Історична джерельна інформація як різновид соціальної інформації. 

3. Основні різновиди джерельної інформації (відкрита й закрита 

(латентна), прихована, пряма, непряма, побічна, актуалізована, 

потенційна). 

4. Методи виявлення джерельної інформації (історичний, логічний, 

хронологічний, ретроспективний, текстологічного вивчення, аналіз, 

синтез, встановлення міжджерельних зв'язків). 

Засвоїти поняття і терміни: соціальна інформація, джерельна 

інформація, латентність, міжджерельні зв'язки. 

 

Методичні рекомендації: 

 

Під час розгляду другої теми семінарських занять „Історична 

джерельна інформація як різновид соціальної інформації“ необхідно 

зупинитися на тлумаченні основних понять і термінів – соціальна 

інформація, джерельна інформація, латентність, міжджерельні зв'язки. 

Аналізуючи друге й третє питання семінару варто пояснити, чому 

історична джерельна інформація виступає складником соціальної інформації, 

її різновидом, дати вичерпну характеристику основним різновидам 

джерельної інформації на прикладі конкретних історичних джерел. 

Розкриття четвертого питання семінару вимагає розуміння методів 

виявлення джерельної інформації, встановлення їхньої взаємної кореляції, 

неможливості відсутності якогось із них при вивченні історичного джерела 

та встановленні його автентичності.  

 

Рекомендована література: 

1. Воронов В. І. Джерелознавство історії України : курс лекцій. — Д. : 

ДНПУ, 2003. – 378 с.  

2. Джерелознавство історичне // Сайт „Історія України“. 

3. Історичне джерелознавство: Підручник для магістрантів істор. Спец. 

ВНЗ/ Авт.: Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін. – К. : 

Либідь, 2002.– 488 с. 
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6. Соболева Н.А., Аксенов А.И. Вспомогательные исторические 

дисциплины, современное состояние и структура взаимоотношений // 

Исследования по источниковедению славянских народов (до 1917 г.). – 

М. : Прогресс, 1993. – 432 с. 

7. Сохань П. С. Джерелознавство історичне // Енциклопедія історії 

України / редкол.: В. А. Смолій та ін. ; Інститут історії України НАН 

України. – Київ :Наукова думка, 2004. – Т. 2 : Г – Д. – С. 374–375.   

8. Чмыхало А.Ю. Архивное дело / А.Ю. Чмыхало // М. : Полиограф, 2012. 

– 502 с.  

 

Тема 3. Методи роботи з історичними джерелами (4 год.) 

План. 

1. Методи збору історичних джерел (опитування, інтерв'ювання, 

безпосереднє спостереження, аудіофіксація і відеофіксація). 

2. Методи обробки історичних джерел (історико-порівняльний, історико-

генетичний, історико-типологічний, структурно-типологічний, 

структурно-функціональний, системний підхід, математико-

статистичний, соціологічний (анкетування), картографування). 

3. Класифікація історичних джерел за типами (речові, писемні, 

образотворчі, усні, меморати). 

4. Класифікація історичних джерел за видами (фольклорні, статистичні, 

матеріали діловодства, етнографічні описи, матеріали дослідження 

інших наук, антропологічні). 

5. Класифікація історичних джерел за походженням (комплексні, 

комбіновані схеми). 

 

Засвоїти поняття і терміни: класифікація, вид, тип, відео фіксація, 

меморати. 

 

Методичні рекомендації: 

 

Робота над Темою 3 семінару „Методи роботи з історичними 

джерелами“ є ключовою з даного курсу. Тому ключові поняття й терміни – 

класифікація, вид, тип, відео фіксація, меморати, – мають бути розкритими 

на високому теоретичному рівні.  

У підготовці до семінарського заняття магістранти мають не лише 

використати теоретичні знання, а й попередньо отримати практичні завдання 

з методів збору історичних джерел: 1) провести опитування, інтерв'ювання, 

безпосереднє спостереження, аудіофіксація і відеофіксація з обраними 

респондентами, на основі яких вони мають зробити узагальнення; 2) навести 

практичні приклади власної обробки історичного джерела – математико-

статистичної, соціологічної (анкетування), здійснити спроби 

картографування. 

При розгляді останніх трьох теоретичних питань семінару про види 
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класифікації історичних джерел необхідно наводити конкретні приклади 

кожної класифікації на основі загально відомих історичних джерел (їхнього 

типу, виду, походження).  

 

Рекомендована література: 
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2. Історіографія, джерелознавство : збірка наукових праць. – 2009. – 200 

c.  

3. Калакура Я. С. Історичне джерелознавство // Сайт „Бібліотека 
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Української Діаспори / О.О. Ковальчук. – Торонто : УД, 2014. – С. 22-

36. 

7. Соболева Н.А., Аксенов А.И. Вспомогательные исторические 

дисциплины, современное состояние и структура взаимоотношений // 

Исследования по источниковедению славянских народов (до 1917 г.). – 

М. : Прогресс, 1993. – 432 с. 

8. Сохань П. С. Джерелознавство історичне // Енциклопедія історії 

України / редкол.: В. А. Смолій та ін. ; Інститут історії України НАН 

України. – Київ :Наукова думка, 2004. – Т. 2 : Г – Д. – С. 374–375.   

9. Чмыхало А.Ю. Архивное дело / А.Ю. Чмыхало // М. : Полиограф, 

2012. – 502 с.  

 

Тема 4. Основні етапи роботи з історичними джерелами (4год.) 

План. 

1. Методика пошуку, виявлення і попереднього відбору історичних 

джерел: 

а) ознайомлення з бібліографією в ході обробки наукової літератури з 

теми дослідження.  

б) робота з каталогами бібліотек.  

в) перегляд бібліографічних покажчиків.  

г) використання Інтернет-ресурсів  

д) дослідження роботи археографічної комісії та історичних товариств. 

2. Етап класифікації джерел.  

3. Етап дослідження джерел, їхньої аналітичної критики.  

4. Синтетична критика та наукове використання досліджених джерел 
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Засвоїти поняття і терміни: бібліографія, каталог, аналітична й 

синкретична критика.  

 

Методичні рекомендації: 

 

Зважаючи на те, що ця тема розрахована на 4 академічні години, розкриття 

першого питання семінарського заняття „Основні етапи роботи з історичними 

джерелами“ має ряд підпунктів, що його уточнюють. На перше питання 

семінару відводиться дві години. Великого значення надається розкриттю 

особливостей роботи з бібліографією, вмінню працювати в каталогах 

бібліотек, грамотному використанню Інтернет-ресурсів. 

У підготовці до другого й третього питання підвести магістрантів до 

наукового розуміння видів документальних видань (фондових, тематичних, 

документів певного виду, документів однієї особи) та груп документальних 

джерел (корпус документів; серія документів; збірник документів. Особливе 

місце належить моновиданням (книга, присвячена одному джерелу), а також 

альбомам, плакатам, публікаціям у періодичних виданнях, публікаціям у 

додатку до наукової або науково-популярної праці, публікаціям в тексті 

наукової або науково-популярної праці. Варто розкрити й призначення 

факсимільних видань. 

При розкритті останнього питання семінарського заняття варто підвести 

магістрантів до розуміння того, що аналіз історичного джерела не 

обмежується методами його зовнішньої і внутрішньої критики, а необхідно 

застосовувати методи інших наук, які надають можливість здійснити 

синкретичну критику історичного джерела.  
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5. Сохань П. С. Джерелознавство історичне // Енциклопедія історії 

України / редкол.: В. А. Смолій та ін. ; Інститут історії України НАН 

України. – Київ :Наукова думка, 2004. – Т. 2 : Г – Д. – С. 374–375.   

http://www.big-lib.com/book/61_Istorichne_djereloznavstvo
http://www.big-lib.com/book/61_Istorichne_djereloznavstvo
http://galyckastarowyna.com/page/dzhereloznavstvo
http://galyckastarowyna.com/page/dzhereloznavstvo
http://galyckastarowyna.com/page/dzhereloznavstvo
http://galyckastarowyna.com/page/dzhereloznavstvo
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004


6. Чмыхало А.Ю. Архивное дело / А.Ю. Чмыхало // М. : Полиограф, 

2012. – 502 с.  

 

Тема 5. Новітні методологічні підходи до аналізу джерел (4 год.) 

План. 

1. Поняття методологічного підходу в джерелознавстві.  

2. Ідеографічний та генералізуючий методологічні підходи до аналізу 

історичних джерел. 

3. Джерело-орієнтований підхід. 

4. Електронно-обчислювальні підходи (виділення однорідних історичних 

об'єктів, аналогічних  категорій). 

 

Засвоїти поняття і терміни: ідеографічний та генералізуючий методи, 

об′єкт, категорія. 

 

Методичні рекомендації: 

 

Тема семінарського заняття „Новітні методологічні підходи до аналізу 

джерел“ також розрахована на 4 академічні години. На перше із занять 

виносяться лише два перших питання.  

Аналіз методологічного підходу в джерелознавстві вимагає розуміння 

співвідношення методології і методики в джерелознавстві. Воно полягає в 

тому, що методологія має справу із загальними принципами (правилами) 

вивчення джерел (наприклад, конкретно-історичного підходу при визначенні 

впливу об'єктивно-суб'єктивних чинників на процес формування і 

функціонування джерел, їхній зміст, дотримання вимог об'єктивності у 

джерелознавчій критиці), всебічності у підході до джерел та їхніх груп. 

Розкриття другого й третього питань семінарського заняття потребує 

вивчення сучасних підходів до джерелознавства (структурно-функціонального, 

системного, ідеографічного та генералізуючого, джерело-орієнтованого) та 

їхнього застосування при аналізі джерел.  

Розгляд останнього питання семінарського заняття полягає в практичному 

розумінні застосування електронно-обчислювальних підходів (виділення 

однорідних історичних об'єктів, аналогічних  категорій) в дослідженні 

історичного джерела, значення цих підходів при роботі дослідників над 

комплексом джерел.  

 

 

Рекомендована література: 

1. Джерелознавство історії України : довідник. — Київ, 1998. – 88 с. 

2. Джерелознавство. Визначення джерелознавства. Класифікація 

історичних джерел // Сайт «Історія України» 

3. Документальные памятники: выявление, учет, использование. М. : 

МГУ, 2012. – 202 с. 

4. Исторические дисциплины. Краткий библиографический справочник-

http://dilovod.com.ua/publ/referati/dilovodstvodzhereloznavstvo_viznachennja_dzhereloznavstva_klasifikacija_istorichnikh_dzherel/18-1-0-337
http://dilovod.com.ua/publ/referati/dilovodstvodzhereloznavstvo_viznachennja_dzhereloznavstva_klasifikacija_istorichnikh_dzherel/18-1-0-337


указатель, Киев : Библиограф, 2002. – 94 с.  

5.  Сайт Інституту української археології та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського.  

6. Історичне джерелознавство: Підручник для магістрантів істор. Спец. 

ВНЗ/ Авт.: Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін. – К. : 

Либідь, 2002.– 488 с. 

7. Історіографія, джерелознавство : збірка наукових праць. – 2009. – 200 

c.  

 

 

Тема 6. Методика опрацювання Інтернет-джерел (4 год.) 

План. 

1.  Комп'ютерне та інформаційне джерелознавство.  

2. Електронні документи як новий тип джерел.  

3. Реляційні та повнотекстові бази даних. 

4. Робота з Інтернет-архівом старих газет.  

 

Засвоїти поняття і терміни: комп′ютерне та інформаційне 

джерелознавство, реляційна база, електронний документ.  

 

Методичні рекомендації: 

 

Розгляд заключної теми має на увазі попередню роботу магістрантів із 

Інтернет-джерелами, які є доступними в Інтернет-мережі в повному обсязі. 

До таких джерел належать „ Інтернет-архів старих газет“, де можна 

ознайомитися зі змістом видань і статей (українських і колишнього Союзу), 

починаючи від 1881 року.  

Важливу роль відіграють Інтернет-документи Чернігівського літературно-

меморіального музею М.М. Коцюбинського, Національної наукової 

бібліотеки України ім. В. Стефаника (відділ рукописів (м. Львів)), Головної 

бібліотеки Троїцько-Сергійової лаври.  

Приступаючи до аналізу конкретних джерел, магістранти мають розкрити 

значення для сучасного дослідника комп'ютерного та інформаційного 

джерелознавства, вміння використовувати електронні документи як новий 

тип джерел, задіяти реляційні та повнотекстові бази даних.  

 

Рекомендована література: 

1. Берковський В. Г. Каталог кандидатських та докторських дисертацій з 

історії України, захищених за період від 1945 по 2004 рік, Допоміжні 

історичні дисципліни: Джерелознавство [режим доступу : 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000061/index.shtml]. 

2. Інтернет-архів старих газет : [режим доступу] : 

http://go.mail.ru/search?q=&fr =xtn10 2.  

3. Чернігівський літературно-меморіальний музей М.М. Коцюбинського : 

[режим доступу] : http: //mapyourinfo.com/wiki/uk.wikipedia.orgBE/.  

http://archeos.org.ua/
http://archeos.org.ua/
http://www.info-library.com.ua/books-book-191.html
http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Bibliography/DissertHistUkr/AuxSci/Sources.html
http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Bibliography/DissertHistUkr/AuxSci/Sources.html
http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Bibliography/DissertHistUkr/AuxSci/Sources.html
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000061/index.shtml
http://go.mail.ru/search?q=&fr%20=xtn10


4. Національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Відділ 

рукописів (м. Львів) : [режим доступу] http://oldnewspapers.com.ua/ 

5. Российская Государственная Библиотека : [режим доступу] 

http://www.rsl. ru/ru/s7/ s381 /2014/mpda 

Ф. 304.IІ. Главная библиотека Троицкой Сергиевой Лавры.  

оп. 1. Рукописи ХVII-ХVIII вв. 

Ф. 310. Славянские рукописи XVІІ в.  

6. Российский государственный архив литературы и искусства: [режим 

доступу] : http://rgali.ru/#! 

7. Государственный архив Ярославской области : [режим доступу] : 

[режим доступу] : http://www.yararchive.ru/elib/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ТИПОЛОГІЯ І 

ДИНАМІКА ЛЮДСЬКИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ» 

 

Самостійна робота магістрантів та її методика 

 

Загальні підходи до методики самостійної роботи магістранта та її 

здійснення. Самостійна робота магістранта (СРС) - це самостійна діяльність-

учіння магістранта, яку науково-педагогічний працівник планує разом зі 

магістрантом, але виконує її магістрант за завданнями та під методичним 

керівництвом і контролем науково-педагогічного працівника без його прямої 

участі. 

 

Важливу роль у вивченні навчальної дисципліни відіграють раціональні 

засоби: методи організації самостійної роботи, умови праці, режим дня, 

техніка праці та ін. 

 

Під час вивчення навчальної дисципліни виокремлюють такі види 

самостійного учіння магістранта: 

 

- слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, виконання практичних і 

лабораторних робіт; 

 

- відпрацювання тем лекцій та семінарських занять, виконання практичних і 

лабораторних робіт магістрантами заочної форми навчання (ЗФН); 

 

- підготовка рефератів і курсових робіт, написання дипломної роботи; 

 

- підготовка до модульного контролю та іспитів; 

 

- робота з літературою та ін. 

 

Кожен із зазначених видів потребує від магістрантів наполегливої 

самостійної праці. 

 

Насамперед потрібно, щоб кожен магістрант у процесі учіння дотримувався 

гігієни розумової праці. Тому їм треба розкрити механізми розумової праці, 

причини появи втоми, шляхи підвищення працездатності, а також режиму 

харчування, організації відпочинку та ін. Для цього потрібно провести 

настановне заняття, особливо зі магістрантами заочної форми навчання. 

Довести до них, що добовий ритм організму людини визначається низкою 

фізіологічних функцій, які постійно змінюються в години активної діяльності 

та сну. 

 

Важливу роль в оптимальній організації життя і діяльності магістранта 



денної і заочної форм навчання відіграє режим дня - його рекомендують 

науково-педагогічні працівники в перші дні навчальних занять. 

 

Магістрантам першого курсу потрібно адаптуватися до самостійної 

навчальної роботи. Тому магістранти-першокурсники мають пристосуватися 

до умов життя і діяльності у вищому навчальному закладі. Для цього тут 

необхідна цілеспрямована педагогічна допомога науково-педагогічних 

працівників. Це, насамперед, уважне ставлення до магістранта, який відчуває 

психологічний дискомфорт, незручність, ніяковість, невпевненість. 

 

Треба пам'ятати, що на магістранта діють три групи труднощів: соціальні, 

навчальні, професійні. Соціальні труднощі зумовлені зміною місця 

мешкання, новими умовами життя, особливостями спілкування зі значним 

колом нових людей (науково-педагогічного працівниками, колегами, 

обслуговувальним персоналом); необхідність самостійно вести свій бюджет, 

влаштовувати власний побут, звикати до нового режиму і розпорядку дня та 

інше. 

 

Навчальні труднощі зумовлені новими формами і методами учіння, 

особливостями організації самостійної роботи, контролю за нею з боку 

науково-педагогічних працівників. Тому науково-педагогічні працівники 

мають: 

 

- ознайомити магістрантів із психолого-педагогічними особливостями 

організації навчання у вищій школі; 

 

- допомогти в оволодінні методами і прийомами навчальної роботи; 

 

- дотримуватися спеціальної методики читання лекцій для магістрантів-

першокурсників у перші два-три місяці, поступово збільшуючи структуру і 

темп; 

 

- навчити магістрантів прийомів слухати лекцію, записувати її змісту, 

методики підготовки до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

 

- чітко дозувати завдання на кожне заняття; 

 

- толерантно здійснювати контроль й оцінювання самостійної роботи та ін. 

 

Професійні труднощі, як правило, виявляються в розчаруванні окремих 

магістрантів у своєму професійному виборі. Тому науково-педагогічні 

працівники повинні роз'яснити процес оволодіння спеціальністю, їх 

перспективністю і значущістю. 

 

 



6. Завдання для самостійної роботи магістрантів 
№ 

п/п 
Зміст завдань к-ть 

годин 

1 Об'єктивно-суб'єктивні причини фальсифікації 

історичних писемних пам'яток. 

7 

 1. Зовнішні причини фальсифікації джерел: переписування, 

перебудова, реконструкція, руйнування, реставрація. 

 

 2. Внутрішні причини фальсифікації: інтерполяції, соціальні 

замовлення, підробки документів. 

 

2 Основні різновиди джерельної інформації.  7 

 1. Відкрита й закрита (латентна) джерельна інформація.  

 2. Прихована, пряма, непряма, побічна джерельна інформація.  

 3. Актуалізована та потенційна джерельна інформація.  

3 Класифікація джерел за методами. 7 

 1. Опитування, інтерв'ювання.   

 2. Безпосереднє спостереження подій.  

 3. Аудіофіксація і відео фіксація подій і документів.  

4 Групи документальних джерел.   7 

 1.Корпус (звід) документів; серія документів; збірник 

документів; моновидання (книга, присвячена одному джерелу. 

 

 2. Альбом; плакат.  

 3. Публікації: публікація в періодичних виданнях; публікація 

в додатку до наукової або науково-популярної праці; 

публікація в тексті наукової або науково-популярної праці). 

 

5 Методика пошуку, виявлення і попереднього відбору 

джерел.  

6 

 1. Ознайомлення з бібліографією в ході обробки наукової 

літератури з теми дослідження. 

 

 2. Робота з каталогами бібліотек, перегляд бібліографічних 

покажчиків.,  

 

 3. Дослідження роботи археографічної комісії та історичних 

товариств 

 

6 Використання Інтернет-ресурсів. 6 

 1. Електронні документи як новий тип джерел.   

 2. Реляційні та повнотекстові бази даних.  

 3. Комп'ютерне та інформаційне джерелознавство.  

  Усього:                                                                               40 год 

 

 

 

 

 

 

 



ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО/НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ 

ЗАВДАННЯ 

 

Найскладнішим видом роботи для магістрантів є індивідуальні 

завдання. Після того, як кожний магістрант  отримає індивідуальне завдання, 

для академічної групи викладач проведе консультацію щодо його 

оптимального виконання.  

 

Критерії оцінювання ІНДЗ. Обсяг індивідуальної роботи у формі 

письмового реферату (міні-курсової роботи) має складати не менше 20-ти 

стандартних аркушів, мати план, науково-понятійний апарат дослідження та 

список використаних джерел і наукової літератури.  

 Усні реферативні повідомлення можуть бути використаними  до 

семінарських занять модуля.  

 Загальна кількість індивідуальних завдань до одного змістовного 

модуля відповідає кількості магістрантів.  

 Магістранти мають право обирати завдання самостійно, але жодна тема 

з індивідуальної роботи не повинна повторюватися.  

 Мінімальний бал за виконання індивідуального завдання складає 0, 

максимальний – 20 балів.  

 Термін здачі ІНДЗ до часу останнього семінарського заняття. Виконані 

магістрантом письмово теми для самостійного опрацювання та ІНДЗ 

будуть захищатися усно.  

 

8. Теми індивідуальних науково-дослідницьких завдань  

 

№ 

п/п 
Зміст завдань К-ть год 

1.  Унесок Е. Бернгейма в джерелознавство. 3 

2.  Доджерельний і  джерельний етапи існування джерела.  3 

3.  Службові функції історичного джерела. 3 

4.  Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела. 3 

5.  Сутність і різновиди інтерполяції. 3 

6.  Періоди тотальної фальсифікації історичних документів. 3 

7.  Суб′єктивні методи дослідження історичного джерела.  3 

8.  Особливості реконструкції історичного джерела.  3 

9.  Значення каталогів у пошуку й відборі історичних 

джерел.  

3 

10.  Збір історичних джерел на прикладі роботи 

археографічних комісій та історичних товариств.  

3 

11.  Генералізуючий підхід до вивчення історичних джерел.  3 

12.  Прихована інформація історичного джерела. 2,5 

13.  Основні етапи впровадження новітніх технологій у 

джерелознавство.  

2,5 



14.  Критерії розшифрування письмових джерел. 2,5 

15.  Проведення атрибуції історичного джерела.  2,5 

16.  Усього:  40 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМ 

КОНТРОЛЮ 

9. Залікові питання: 

1. Визначення історичного джерела  як носія історичної інформації. 

2. Основні етапи існування історичного джерела. 

3. Функції історичного джерела (природні, службові, наукові, державні). 

4. Основні теоретичні проблеми джерелознавства: класифікація 

історичних джерел, джерелознавчий аналіз та синтез (критика джерел), 

проблеми розробки основних понять, категорій і термінів 

джерелознавства. 

5. Розуміння структури й пластів історичної інформації. 

6. Історична джерельна інформація як різновид соціальної інформації. 

7. Методи виявлення джерельної інформації: історичний, логічний, 

хронологічний, ретроспективний, текстологічного вивчення, аналіз, 

синтез, встановлення міжджерельних зв'язків. 

8. Принципи утворення комплексів джерел. 

9. Особливості класифікації історичних джерел. Види класифікації. 

10. Класифікація джерел за типами (речові, писемні, образотворчі, усні, 

меморати). 

11. Класифікація джерел за видами (фольклорні, статистичні, матеріали 

діловодства, етнографічні описи, матеріали дослідження інших наук, 

антропологічні). 

12. Класифікація джерел за походженням (комплексні, комбіновані схеми). 

13. Класифікація джерел за методами збору (опитування, інтерв'ювання, 

безпосереднє спостереження, аудіофіксація і відеофіксація). 

14. Класифікація джерел за методами обробки (історико-порівняльний, 

історико-генетичний, історико-типологічний, структурно-

типологічний, структурно-функціональний, системний підхід, 

математико-статистичний, соціологічний (анкетування), 

картографування). 

15. Методика пошуку, виявлення і попереднього відбору джерел. 

16. Види документальних видань: фондові, тематичні, документи певного 

виду, документи однієї особи. Особливості роботи з кожним із видів 

документальних джерел.  

17. Групи документальних джерел: особливості комплектування.  

18. Факсимільні видання та їхнє призначення. 

19. Синтетична критика та наукове використання досліджених джерел. 

20. Використання аналітичних методів інших гуманітарних наук для 

критики історичного джерела. 

21. Багатовимірний статистичний аналіз історичного джерела.  

22. Метод діаграмної ентропії історичного джерела. 

23.  Використання контент-аналізу історичного джерела. 

24. Кореляційний аналіз історичного джерела. 

25. Використання графічних редакторів, оптичних лазерних дисків 

26. Комп'ютерне та інформаційне джерелознавство.  



27. Електронні документи як новий тип джерел.  

28. Реляційні та повнотекстові бази даних. 

29. Робота з Інтернет-архівом старих газет.  

30. Аналіз „Інтернет-архіву старих газет і його джерельної наповненості. 

 

10. Методи навчання:  

Словесні (розповідь, метод аналізу, порівняльний метод, тлумачення), 

наочні (карта, ілюстрація, демонстрація), інтерактивні (діалог, полілог, 

співлекторство тощо)  

 

11. Методи контролю: 

поточний контроль (опитування, перевірка самостійної та 

індивідуальної роботи), захист ІНДЗ, модульний контроль (МКР, залік), 

підсумковий контроль (екзамен) 

                                                                        

12. Розподіл балів, які отримують магістранти 

(Приклад для заліку)  

 

Поточний контроль, самостійна та індивідуальна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ  

Т1 Т2  Т3 Т4 Т5 20 100 

16 16 16 16 16 

 

 

(Приклад за виконання курсового роботи (проекту) 

Критерії оцінювання Рівень 

Макс

и-

мум 

Оцін-

ка 

Керів-

ника 

Загальна оцінка рівня складності й науковості 

виконаної роботи (виходячи з її структури, 

постановки мети і завдань, системності; повноти 

виконання мети і завдань роботи) 

відмінний 27-30  

добрий 18-26  

задовільн

ий 

10-17  

Наявність усіх елементів „Вступу” (актуальність теми, 

мета завдання, об’єкт і предмет, перелік методів, 

практичне значення, відображення особистого внеску 

автора), правильність їх формулювання 

10 

 

Наукова культура і грамотність написання тексту 5  

Відповідність висновків правилам їх оформлення 5  

Рівень використаної джерельної бази, повнота її 

використання 
5 

 

Рівень засвоєння етичних норм використання джерел 

інформації із посиланням на них в основній частині роботи 
5 

 

Оцінка якості й доцільності системи ілюстративних 5  



  

Для одержання позитивної оцінки за курсову роботу магістранту 

необхідно набрати 60 балів і більше. Оцінка „відмінно” (А) виставляється за 

курсову роботу, якщо магістрант набрав 90 балів і більше; „добре” – від 75 до 

89 балів (В = 82-89; С = 75-81); „задовільно” – від 60 до 74 балів (D = 68–74;  

Е = 60–73 бали). 

До набраної суми додається 5 балів за тези  чи матеріали, опубліковані у 

співавторстві в збірниках магістрантських наукових праць місцевого рівня; 10 

балів – всеукраїнського рівня; 15 балів – міжнародного рівня. Ця сума 

подвоюється, якщо магістрант опублікував тези чи матеріали самостійно. За 

самостійні наукові статті в журналах і наукових збірниках магістрант може 

отримати додатково до 30 балів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
83-89 

добре  
75-82 

68-74 
задовільно  

60-67 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

матеріалів, таблиць (ілюстрацій і таблиць у додатках 

зокрема) 

Правильність оформлення таблиць, рисунків, додатків 5  

Правильність оформлення списку джерел (див. Бюлетень 

ВАК України. - 2008. - №3. - С. 913.) 
10 

 

Самостійність у плануванні роботи та виконання її завдань 5  

Дотримання графіка виконання роботи, встановленого 

науковим керівником 
5 

 

Лаконічність (дотримання вимог до обсягу; доцільність у 

пропорціях окремих частин роботи; чи багато в роботі 

необов’язкового, другорядного матеріалу) 
5 

 

Культура оформлення роботи (дотримання вимог до 

оформлення, акуратність) 
5 

 

Інші критерії:   

Додаткові бали   

Оцінка за шкалою навчального закладу 100  



0-34 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Методичне забезпечення: 

1. Електронний варіант лекцій, практичних занять.  

2. Навчально-методичний комплекс із дисципліни для магістрантів 

історичного факультету (друкований і електронний варіанти).  

3. Джерела, інтернет-джерела. 

4. Бібліотека ПДПУ імені В.Г. Короленка тощо. 

...... 

 


