
 
 



 
 



                1. Опис навчальної дисципліни 

Курс «Джерелознавство» є одним з фундаментальних нормативних курсів, що 

викладається для студентів-істориків вищих навчальних закладів України. Історичне 

джерелознавство – це спеціальна галузь наукових історичних знань, яка вивчає походження 

історичних джерел, теорію і методику їх використання в історичних дослідженнях, склад, 

структуру й функціонування джерельної бази історичної науки.  

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

Гуманітарна  0203 

 (шифр і назва) Нормативна 

 

 

 

Напрям підготовки 

 Історія, 6.020302 

 (шифр і назва) 

 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне спрямування): 

  

 Історік, викладач   

          історії  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

 

         (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми  

навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента 

– 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

історії 

24 год. 

 

8 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 2 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

46 год. 80 год. 

ІНДЗ:   год. 

 

 

 

Вид контролю:  іспит 

 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 50 / 50 % 

для заочної форми навчання – 10/80 % 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Предмет джерелознавства складають закономірності формування джерельної бази 

історичної науки в цілому та окремих груп джерел і відображення в них процесу 



історичного розвитку, їх функціонування в історичному дослідженні, функціонування 

джерелознавства в системі історичної науки. 

Курс має за мету ознайомлення студентів з теоретичними проблемами 

джерелознавства, принципами і методами наукового дослідження історичних джерел і 

використання джерельної інформації у історичних дослідженнях.  

Завданнями курсу є: ознайомлення студентів-істориків з теоретичними проблемами 

та науково-методичними прийомами аналізу джерел; методикою джерелознавчої критики, 

що займає провідне місце у методичному арсеналі історичної науки, практикою 

використання джерел в історичних дослідженнях; аналітико-інформативне вивчення 

окремих видів джерел або їх комплексів з історії України та всесвітньої історії. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: спроможність виконання наукових досліджень з застосуванням 

сучасних теоретичних та методологічних основ, уміння документального оформлення 

результатів досліджень (КС.01); вміння використовувати фундаментальні теоретичні 

знання та практичні навички (КФЗ.01); на основі джерел вміти визначити актуальну 

історичну проблему (КФЗ.02); вміння використовувати теоретичні, методологічні вміння 

аналізувати та синтезувати дані історичних джерел (КФЗ.03); володіти фаховими 

знаннями з джерелознавства (КФС.02); здатність проводити наукову оцінку інформації, 

отриману  з історичних джерел зі спеціальності (КФС.03); вміти застосовувати критичний 

аналіз та синтез джерел, знати специфіку формування різних типів історичних джерел  

(КФС.4). 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен 

знати: основні етапи становлення та розвитку джерелознавства як спеціальної 

історичної дисципліни; функціонування джерелознавства в системі історичної науки; 

статус і структуру джерелознавства; закономірності і специфіку формування джерельної 

бази історичної науки в цілому та окремих груп джерел в їх еволюції; особливості 

відображення у писемних джерелах процесу історичного розвитку; зміст базових 

історичних джерел; функціонування джерел в історичному дослідженні; сучасні методи 

дослідження джерел.  

вміти: на професійному рівні здійснити класифікацію джерел по типам, видам, 

засобам збереження; дати характеристику базових писемних джерел з історії; 

застосовувати критичний аналіз та синтез джерел. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет і завдання джерелознавства.  

     Формування поняття предмету і завдань джерелознавства в вітчизняної та зарубіжної 

науці. Парадигма джерелознавства. Поняття структури джерелознавства. Основні 

компоненти джерелознавства. Спеціальні історичні дисципліни в структурі 

джерелознавства. 

               Історичне джерело в світлі теорії інформацію. Етапи існування історичного 

джерела. Становлення теорії інформації у ХХ ст. Різновиди історичної інформації. Три 

аспекти теорії інформації у джерелознавстві.  

Тема 2. Поняття класифікації джерел, її завдання і значення.  

            Класифікаційні ознаки і критерії класифікації джерел. Схеми і моделі класифікації  

джерел. Особливості класифікації писемних джерел.  

Тема 3. Критика історичних джерел.  
            Поняття про принципи та методи джерелознавчого дослідження. Методологічні 

принципи джерелознавства; прийоми та методи дослідження. Етапи роботи з 

джерелами. Методика пошуку та виявлення джерел. Наукова критика джерел, її 

варіанти і етапи. 

Тема 4. Проблема автентичності (оригінальності) і вірогідності історичних джерел.  



            Поняття автентичності і вірогідності історичних джерел. Фальсифікація історичних  

джерел і методи її виявлення. Історичні джерела у контексті автентичності джерел. 

Тема 5. Становлення і розвиток джерелознавства. 

            Зародження і розвиток джерелознавства в Україні та Росії. Розвиток 

джерелознавства в країнах Західної Європи і США. Напрямки розвитку 

джерелознавства у ХХ - ХХІ ст. Актуальні проблеми розвитку джерелознавства на 

сучасному етапі. 

Тема 6. Поняття про аннали, хроніки, хронографи, літописи.  

             Характеристика етапів розвитку, аналіз основних пам'яток. Прийоми і методи 

вивчення. Характеристика основних етапів розвитку літописання.  

             Літописні пам’ятки Київської Русі. Українські літописи XIV – початку XVIII ст. 

Методика джерелознавчого вивчення літописів. 

Тема 7. Агіографія, політичні, економічні та літературні твори як історичне джерело.  

Проблеми становлення і розвитку, прийоми і методи джерелознавчого вивчення 

агіографічних і літературних пам’яток, політичних та економічних творів. 

Тема 8. Актові матеріали як історичне джерело. 

              Види актових матеріалів. Особливості приватноправових актів, їх різновиди і 

етапи розвитку.  

            Становлення та розвиток законодавчих актів у стародавньому світі і 

середньовіччі. Формування системи римського права. Основні законодавчі пам'ятники 

середньовіччя. Законодавчі акти нового та новітнього часу як історичне джерело, їх 

основні різновиди. Різновиди законодавчих пам'яток XX – початку XXI ст. Публікація 

законодавчих актів у XX – початку XXI ст.  

            Прийоми і методи джерелознавчого аналізу актових джерел. 

Тема 9. Діловодна документація як історичне джерело.  

             Становлення системи діловодства. Різновиди документації державних установ. 

Особливості діловодної документації як історичного джерела і проблеми його 

вивчення. 

             Особливості судочинства і його документування в стародавньому світі і 

середньовіччі. Становлення судочинства нового часу і особливості формування 

судових документів цього періоду. Проблеми вивчення судово-слідчих матеріалів. 

             Етапи розвитку, особливості формування і проблеми вивчення документів 

політичних організацій і партій. Прийоми і методи джерелознавчого аналізу 

документів політичних організацій і партій. 

Тема 10. Статистика як історичне джерело.  

            Становлення статистики в XVII – XIX ст. в Європі. Основні напрями розвитку 

європейської статистики. Етапи розвитку статистики в Україні і Росії. 

                Форми організації статистики і основні напрямки статистичного обліку в країнах 

Європи і США в XX – на початку XXI ст.                  

            Становлення статистики в Україні в кінці XX – на початку XXI ст.  

            Прийоми і методи джерелознавчого аналізу статистичних джерел. 

Тема 11. Особливості преси як історичного джерела.  

           Проблема класифікації періодики. Становлення і розвиток періодичної преси у 

Європі в XVII – XIX ст. Етапи становлення української преси. Періодична преса і 

цензура.  

                  Розвиток європейської преси XХ – на початку XXI ст.  

            Прийоми та методи джерелознавчого аналізу преси. Контент-аналіз як метод 

вивчення періодики. 

Тема 12. Джерела особистого походження (ego-матеріали).  

            Мемуари як історичне джерело: етапи становлення і розвитку, проблеми вивчення. 

Особливості щоденників як історичного джерела. 



        Епістолярні пам’ятки як історичне джерело. Основні різновиди епістолярій. Прийоми 

і методі вивчення джерел особистого походження. 

 

4. 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 інд. ср. л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модулі  

 

 

Змістовий модуль 1 „Теоретико-методологічні проблеми джерелознавства” 

 

Назва теми 

 

            

 

Тема 1. Предмет і  

завдання джерелознав- 

ства.  

Тема 2. Поняття 

класифікації джерел. 

Тема 3. Критика 

 історичних джерел.  

Тема 4. Проблема 

автентичності і  

вірогідності історичних  

джерел.  

Тема 5. Становлення і 

розвиток вітчизняного  

та зарубіжного 

джерелознавства. 

 

    

 

     

    

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

  

2 

 

 

2 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

   

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 10 4   20  2    30 

 

Змістовий модуль 2 „Становлення та розвиток окремих видів джерел” 

 

Назва теми.              

Тема 6. Поняття про 

аннали, хроніки, 

хронографи, літопи- 

си.  

Тема 7. Агіографія, 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

  4 

 

 

 

4 

   2 

 

 

 

 

   6 

 

 

 

8 



політичні, економічні  

та літературні твори 

як історичне джерело.  

Тема 8. Актові мате- 

ріали як історичне  

джерело. 

Тема 9. Діловодна 

документація як  

історичне джерело. 

Тема 10. Статистика  

як історичне джерело.  

Тема 11. Особливості 

преси як історичного 

джерела.  

Тема 12. Джерела 

особистого походження 

(ego-матеріали) як 

історичне джерело. 
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 2 

 

 

2 

 

 

2 
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2 

 

 

 

 

 

 

2 
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8 

 

 

6 

 

 

6 

 

8 

 

 

 

8 

Разом за змістовим  

модулем 2 

 

     14 16   26  8 2   50 

ІНДЗ             

Усього годин  24 20   46 90 10    80 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

7. Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Теоретико-методологічні проблеми джерелознавства. 

 

4 

2 Аннали, хроніки, хронографи, літописи як історичне джерело. 

 

4 

3 Актові матеріали як історичне джерело. 

 

4 

4 Статистика як історичне джерело. 4 

5 Періодична преса як історичне джерело. 

 

2 

6 Джерела особистого походження (ego-матеріали) як історичне  

джерело. 

2 

Всього  20 

 

8. Самостійна робота 

Самостійна робота студентів зорієнтована, головним чином, на модульно-рейтингову 

систему оцінювання знань. Вона є складовим елементом університетської освіти та 

закономірним продовженням аудиторної роботи викладача і студентів. 

 



1. Формою організації самостійної роботи студентів є виконання наступних завдань: 

2. Робота в інформаційних мережах: 

              а) рецензування інтернетверсій наукових видань; 

      б) складання інтернеткаталогу; 

      в) опрацювання додаткової літератури. 

 

№ з/п Назва теми 

 

Кількість годин 

1 Предмет і завдання джерелознавства. Історичне джерело  

в світлі теорії інформації.  

4 

2 Проблема класифікації джерел 

 

4 

3 Критика історичних джерел. Поняття про принципи та  

методи джерелознавчого дослідження. 

4 

4 Проблема автентичності і вірогідності історичних джерел.  

 

4 

5 Становлення і розвиток вітчизняного та зарубіжного  

джерелознавства.  

 

4 

6 Поняття про аннали, хроніки, хронографи, літописи. Характеристика 

основних етапів розвитку літописання. 

4 

7 Агіографія, політичні, економічні та літературні твори як історичне 

джерело.  

4 

8 Актові матеріали як історичне джерело.  

 

4 

9 Діловодна документація як історичне джерело. 

 

4 

10 Становлення та розвиток статистики як історичного джерела 

 

4 

11 Становлення і розвиток преси. Особливості преси як історичного 

джерела. 

4 

12 Джерела особистого походження як історичне джерело. 

 

2 

Разом  

 

46 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

 

10. Методи навчання 

 

- метод проблемного викладення;  

- дослідницький метод;  

- евристичний метод; 

- пояснювально-ілюстративний метод 

 

11. Методи контролю 

 

Поточне тестування студентів здійснюється: 

- опитуванням студентів на практичних заняттях; 



- тест-контролем знань з кожного змістового модуля; 

- індивідуальною бесідою. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модулі навчального 

процесу та змістові 

модулі 

Модуль 1. Аудиторні заняття 

       
           

  

Сума 

залікових 

балів 

 Змістовий 

модуль 1 

     

     10 

Практичні 

заняття 

       

      4 

  

   

 

   

      40 

 

Модуль 2. Аудиторні заняття 

 Змістовий 

модуль 2 

       

       14 

Практичні 

заняття 

      

      16 

  

   
 

 

      40 

 Доля (частка) оцін- 

ки за модуль (%) у 

підсумковій оцінці  

знань з дисципліни 

 

 

  

           

           

 

  

         

 

      

 

 
 

      80 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти за темами 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2                 

         20 

Т1 

8 

Т2 

8 

Т3 

8 

Т4 

8 

Т5 

8 

Т6 

5 

Т7 

5 

Т8 

5 

Т9 

5 

Т10 

4 
 

 

 
   

 

  Т11 

4 

Т12 

4 

Т13 

4 

Т14 

  4 

 

Всього     40    40        20 100 

Т1, Т2 … Т9 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 



 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Грєбцова І. С., Мезенцева І. М. Науково-методичні рекомендації до практичних занять з 

курсу джерелознавства для студентів ІІІ курсу історичного факультету. – 

Первомайськ, 2006. – 73 с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

Підручники та збірки документів 

 

1. Богдашина О. М. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія. – Харків, 

2005. 

2. Грєбцова І.С. Центральна і регіональна преса Російської імперії XVIII – початку XX ст. 

як історичне джерело. Навчальний посібник. – Одеса, 2004. 

3. Історичне джерелознавство. – К., 2002. 

4. Макарчук С. Писемні джерела з історії України. – Львів, 1998.  

5. Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. – 

М., 1980-1981. – Вып. 1, 2, 3. 

 

Допоміжна 

 

6. Актовое источниковедение. – М., 1979. 

7. Антонович В. Б. Курс лекцій з джерелознавства:1880-1881: Історія України в 

університетських лекціях. – Київ, 1995. Вип. 1. 

8.  Архангельская И. Д. К вопросу изучения периодической печати методами контент-

анализа //Методы количественного анализа текстов нарративных источников. – М., 1983. 

9. Блок М. Апология истории или ремесло историка. – М., 1986. 

10. Бондаренко Г. Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни. – Луцьк, 1997. 

11. Варшавчик М. А. Вопросы логики исторического исследования и исторический 

источник // Вопросы истории. – 1968. – № 10. 

12. Варшавчик М. А. О структуре источниковедческой критики // Источниковедение 

отечественной истории: Сб. ст. 1979. – М., 1980. 

13. Введение в специальные исторические дисциплины. – М., 1990. 

14.  Войцехівська І. Н. Структура історичного джерелознавства: традиції та сучасні 

проблеми // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – Вип. 3. – Джерелознавчі 

дисципліни. – К., 2001. 

15. Войцехівська І. Н. Володимир Іконніков. Джерелознавчі студії. – Київ, 1999. 

16. Воронов В. І. Джерелознавство історії України. – Дніпропетровськ, 2003. 

17. Животко А. Історія української преси. – К., 1999. 

18. Калакура Я. С. Структура історичної науки: теоретико-методологічний аспект // 

Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану М. Я. Варшавчика. – Київ, 1999. 

19. Ковальський М. П. Джерелознавство і археографія історії України XVI – першої 

половини XVII ст. – Київ, 1993. 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного   

складання 

0-34  F незадовільно з  обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано  з  

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни     



20. Ковальский Н. П., Мыцик Ю. А. Анализ архивных источников по истории Украины 

XVI-XVII вв. – Днепропетровск, 1984. 

21. Ковальский Н. П., Мыцик Ю. А. Украинские летописи // Вопросы истории. – 1985. – 

№ 10. 

22. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. – М., 1987. 

23.  Кто был автором “Повести временных лет”? // От Нестора до Фонвизина: Новые 

методы определения авторства. – М., 1994. 

24. Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. – СПб., 1899. 

25. Лихачёв Д. С. Текстология. На материале русской литературы X – XVIII веков. – М. – 

Л., 1962. 

26. Медушевская О. М. Источниковедение: теория, история, метод. – М., 1996. 

27.  Міхайлин І. Л. Історія української журналістики. – Харків, 2000. 

28.  Мишко Д. І. Перший Литовський статут і його історичне значення // Історичні джерела 

та їх використання. – Вип. 4. – К., 1969.  

29. Павленко С. Ф.  До питання про періодизацію історіографії українського 

джерелознавства // Вісник Київського національного університету. – Сер.: Історія. – 

Київ, 2001. – Вип. 54. 

30. Підгаєцький В. В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії України ХХ 

століття. – Дніпропетровськ, 2001. 

31.  Понамарев М. В., Никонов О. В., Рафалюк С. Ю. Источниковедение новой и новейшей 

истории. – М., 2012. 

32. Проблемы источниковедения западноевропейского средневековья. – Л., 1979.  

33. Пушкарьов Л. М. Географічне середовище та історичне джерело // Український 

історичний журнал. – 1996. - № 7. 

34. Санцевич А. В. Методика исторического исследования. – Киев, 1990. 

35. Согрин В. В. Революция ХVIII в. и развитие американской конституционной системы // 

Проблемы американистики. – М., 1985. – Вып. 3. 

36. Стрельский В. И. Теория и методика источниковедения истории СССР. – Киев, 1968. 

37.  Творогов О. В. Древнерусские хронографы. – М., 1975. 

38.  Толочко П. П. Літописи Київської Русі. – К., 1994. 

39. Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и терминологии. – 

М., 1983. 

40.  Шмидт С. О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. 

– М., 1997. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

- Кафедра історії нового та новітнього часу 

- Наукова бібліотека ОНУ 

- Одеська обласна наукова бібліотека ім. Горького 

- Інтернет-ресурс. 

 

16. Додатки 

 

1. Контрольні питання 

 

За змістовим модулем 1 

 

1. Предмет і завдання джерелознавства. Парадигма джерелознавства. 

2. Поняття структури джерелознавства. Основні компоненти джерелознавства. 



3. Джерелознавство в системі історичної науки. Спеціальні історичні дисципліни в 

структурі джерелознавства. 

4. Поняття “історичне джерело”, його природа і основні функції. Етапи існування 

історичного джерела.  

5. Історичне джерело в світлі вчення інформації. 

6. Методологічні принципи джерелознавства; прийоми та методи дослідження. 

7. Поняття методики історичного джерелознавства. Етапи роботи з джерелами. Методика 

пошуку та виявлення джерел.  

8. Наукова критика джерел. 

9.  Поняття класифікації джерел, її завдання і значення.  

10. Схеми і моделі класифікації джерел. Особливості класифікації писемних джерел.  

11.  Проблема автентичності і вірогідність історичних джерел.  

12. Фальсифікація історичних джерел і методи її виявлення. 

13.  Становлення і розвиток джерелознавства в Росії і Україні.  

14.  Основні напрямки і школи зарубіжного джерелознавства ХІХ – початку ХХІ ст.. 

15.  Актуальні проблеми розвитку джерелознавства на сучасному етапі 

 

За змістовим модулем 2 

 

16.  Поняття про аннали, хроніки, хронографи; характеристика етапів розвитку, аналіз 

основних пам'ятників. 

17.  Характеристика основних етапів розвитку літописання. 

18.  Традиції і редакції “Повісті временних літ”. Літописні пам'ятники, що передували 

“Повісті временних літ”.  

19.  Українські літописи XVI – початку XVII ст. 

20.  Козацьке літописання XVII – початку XVIII ст. 

21.  Методика джерелознавчого вивчення літописів. 

22.  Методика вивчення та головні пам'ятки агіографії, політичних і економічних творів та 

художньої літератури. 

23.  Загальна характеристика становлення законодавчих пам'ятників у стародавньому світі 

та середньовіччі. Джерела формування римського права.  

24.  “Руська правда”: її редакції, структура, зміст. 

25.  Литовські статути як історичне джерело. 

26.  Соборне Уложення 1649 р. – законодавчий пам'ятник XVII ст. 

27.  Основні різновиди законодавчих актів Російської імперії XVIII – початку XX ст. 

28.  Законодавчі пам'ятники Європи XVIII-XIX ст. Документи парламенту як історичне 

джерело.  

29.  Особливості становлення конституційної системи європейських держав. Конституції як 

історичне джерело. 

30.  Етапи розвитку радянського законодавства. Проблеми вивчення радянських 

конституцій.  

31.  Законодавчі акти незалежної України. Прийоми і методи джерелознавчого аналізу 

законодавчих пам'ятників. 

32.  Приватноправові акти як історичне джерело, методи їх вивчення. Формулярний аналіз 

актів. 

33.  Становлення системи діловодства. Різновиди документації державних установ. 

Проблеми вивчення діловодної документації як історичного джерела. 

34.  Судово-слідчі матеріали як різновид діловодної документації. Особливості судочинства 

і його документування в стародавньому світі і середньовіччі. 

35.  Становлення європейського судочинства нового часу і особливості формування 

судових документів цього періоду. Проблеми вивчення судово-слідчих матеріалів. 



36.  Основні різновиди судово-слідчої документації Російської імперії XVII – першої 

половини XIX ст. Особливості політичних процесів цього періоду. 

37.  Судова реформа 1864 р. в Російській імперії та її вплив на формування матеріалів 

судочинства. Особливості і склад документів політичних процесів другої половини XIX 

– початку XX ст. 

38.  Документи політичних організацій і партій як різновид діловодної документації: етапи 

розвитку і особливості формування. Проблеми вивчення діловодної документації 

політичних організацій і партій. 

39. Становлення статистики в XVII – XIX ст. в Європі. Основні напрямки розвитку 

європейської статистики. 

40.  Етапи розвитку статистики в Росії і Україні. Статистика Російської імперії другої 

половини XIX ст.: загальна характеристика.  

41.  Основні напрямки розвитку статистики Центрального статистичного комітету, відомчої 

та земської статистики XIX – початку ХХ ст. як історичне джерело. 

42.   Форми організації статистики і основні напрямки статистичного обліку в країнах 

Західної Європи і США в XX – на початку ХХІ ст. 

43.  Основні етапи розвитку статистики в СРСР. Характеристика напрямків  статистичного 

обліку в СРСР: статистика промисловості, сільського господарства, загальна 

демографічна статистика. Публікація статистичних матеріалів. 

44.  Формування статистики в незалежній Україні в кінці XX – на початку XXI ст. Прийоми 

і методи джерелознавчого аналізу статистичних джерел. Вибірковий метод. 

Кореляційний і регресійний аналіз у статистиці. 

45.  Особливості преси як історичного джерела. Проблема класифікації періодики. 

46.  Становлення і розвиток періодичної преси в Західній Європі в XVII – XIX ст. 

47.  Характеристика основних етапів розвитку преси в Російській імперії в XVIII – на 

початку XX ст. Періодична преса і цензура. 

48.  Розвиток преси в Україні у XVIII – на початку XX ст.  

49.  Характеристика розвитку і особливості вивчення нелегальної преси. 

50.  Розвиток преси в Західній Європі і США в XX – на початку XX ст. Специфіка жанрів і 

проблеми вивчення преси XX – ХХІ ст. 

51.  Основні етапи і особливості розвитку преси в СРСР. Методика джерелознавчого 

вивчення преси. 

52.  Спогади, щоденники, епістолярії: процес формування виду джерел особистого 

походження, його особливості як історичного джерела. 

 Проблеми вивчення джерел особистого походження. 

 

 

2. Теми практичних занять 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні проблеми джерелознавства. 

 

Заняття 1. 

 

1. Предмет і завдання джерелознавства. Парадигма джерелознавства. 

2. Поняття структури джерелознавства. Джерелознавство в системі історичної науки. 

Основні компоненти джерелознавства. Спеціальні історичні дисципліни в структурі 

джерелознавства. 

3. Поняття “історичне джерело”, його природа і основні функції. Етапи існування 

історичного джерела. Історичне джерело в світлі теорії інформації. 

4. Методологічні принципи джерелознавства; прийоми та методи дослідження. 

5. Етапи роботи з джерелами. Методика пошуку та виявлення джерел. Наукова критика 

джерел.  



6. Поняття класифікації джерел, її завдання і значення. Класифікаційні ознаки і критерії 

класифікації джерел. Схеми і моделі класифікації джерел. Особливості класифікації 

писемних джерел.  

Література 

 

1. Богдашина О. М. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія. – Харків, 

2005. 

2. Історичне джерелознавство. – К., 2002. – Розділ 1-5. 

3. Войцехівська І. Н. Структура історичного джерелознавства: традиції та сучасні проблеми 

// Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – Вип. 3. – Джерелознавчі 

дисципліни. – К., 2001.  

4. Коломейцев В. Ф. Методология истории (от источника к исследованию). – М., 2001.  

5. Підгаєцький В. В. Теорія і методологія джерелознавства з історії України ХХ ст. – 

Дніпропетровськ, 1996. 

6.  Підгаєцький В. В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії України ХХ 

століття. – Дніпропетровськ, 2001.  

7. Санцевич А. В. К определению понятия «исторический источник» //Комплексное 

источниковедение некоторых проблем отечественной истории. – Калинин, 1988.  

 

Заняття 2. 

 

1. Становлення і розвиток джерелознавства в Україні і Росії. Актуальні проблеми розвитку 

джерелознавства на сучасному етапі. 

2. Основні напрямки і школи зарубіжного джерелознавства ХІХ-ХХІ ст. 

3. Проблема автентичності і вірогідності історичних джерел. 

4. Фальсифікація історичних джерел і методи її виявлення. 

 

Література 

 

1. Войцехівська І.Н. Володимир Іконников. Джерелознавчі студії. – К., 1999. 

2. Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. – М., 1983. 

3. Козлов В. П. Тайны фальсификации. – М., 1996. 

4. Пронштейн А.П. Источниковедение в России: Ч. 1. Эпоха феодализма. – Ростов-на-Дону, 

1989; Ч. 2. Эпоха капитализма. – Ростов-на-Дону, 1991.  

5. О подлинности и достоверности исторического источника. – Казань, 1991.  

 

 

 

Тема 2. Літописи як історичне джерело. 

 

Заняття 1. 

 

1. Поняття про аннали, хроніки, хронографи; характеристика етапів розвитку, аналіз 

основних пам'ятників. 

2. Початок літописання у Київської Русі. Характеристика основних етапів розвитку 

літописання. 

3. Українські літописи XIV – початку XVII ст. 

4. Козацьке літописання XVII – початку XVIII ст. 

5. Методика джерелознавчого вивчення літописів. 

 

Література 

 



1. Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Украинские летописи // Вопросы истории. – 1985. – № 10. 

2. Творогов О.В. Древнерусские хронографы. – М., 1975. 

3.  Толочко П.П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.  

4. Толочко П.П. Русские летописи и летописцы X – XIII вв. – СПб., 2003. 

5. Хлопин А.Д. О способах интерпретации причинно-следственных связей в хрониках 

XIV в. //Из истории культуры средних веков и Возрождения. – М., 1976.  

 

 

Заняття 2. 

 

1. Традиції і редакції “Повісті временних літ”. 

2. Літописні пам'ятники, що передували “Повісті временних літ”. Методика їх виявлення. 

3. “Повість временних літ” як джерело для вивчення соціально-економічного, політичного 

життя і правових відносин у Київської Русі. 

 

Література 

 

1. Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. – 

М., 1980. – Вып. 1. – Раздел 1. 

2. Данилевский И.Н. Замысел и название “Повести временных лет” //Отечественная 

история. – 1995. – № 5. 

3.  Кто был автором “Повести временных лет”? //От Нестора до Фонвизина: Новые методы 

определения авторства. – М., 1994.  

4. Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. – М., 1977. 

5. Толочко П.П. Русские летописи и летописцы X – XIII вв. – СПб., 2003. 

 

Тема 3. Законодавчі акти як історичне джерело. 

 

Заняття 1. 

 

1. Загальна характеристика становлення законодавчих пам'ятників в стародавньому світі і 

середньовіччі. Джерела формування римського права. 

2. “Руська правда”: її редакції і структура. 

3. Литовські статути як історичне джерело. 

4. Соборне Уложення 1649 р. – законодавчий пам'ятник XVII ст. 

5. Основні різновиди законодавчих актів Російської імперії XVIII – початку XX ст. 

 

 

Література. 

 

1. Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. – 

Вып. 2. – М., 1981. – Раздел 1. 

2. Бокщанин А. Г. Источниковедение истории Древнего Рима. – М., 1981. 

3. Маньков А. Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. – Л., 1980. 

4. Мишко Д.І. Перший Литовський статут і його історичне значення // Історичні джерела та 

їх використання. – Вип. 4. – К., 1969.  

5. Развитие русского права второй половины XVII-XVIII вв. – М., 1992. 

6. Свердлов Б.М. От “Закона Русского” к “Русской правде”. – М., 1988. 

 

Заняття 2. 

1. Законодавчі пам'ятники Європи XVIII-XIX ст. Документи парламенту як історичне 

джерело. Особливості становлення конституційної системи європейських держав. 



2. Основні різновиди законодавчих пам'ятників XX ст. Конституції XX ст. як історичне 

джерело. 

3. Етапи розвитку радянського законодавства. Проблеми вивчення радянських конституцій.  

4. Законодавчі акти сучасної України. 

5. Публікація законодавчих актів. Прийоми і методи джерелознавчого вивчення 

законодавчих пам'ятників. 

 

Література 

 

1. Історичне джерелознавство. – К., 2002. – Розділ 3. 

2. Понамарев М. В., Никонов О. В., Рафалюк С. Ю. Источниковедение новой и новейшей 

истории. – М., 2012. 

3. Согрин В.В. Революция ХVIII в. и развитие американской конституционной системы // 

Проблемы американистики. – М., 1985. – Вып. 3. 

 

Тема 4. Статистика як історичне джерело. 

 

Заняття 1. 

1. Становлення статистики в XVII – XIX ст. в Європі. Основні напрямки розвитку 

європейської статистики. 

2. Етапи розвитку статистики в Росії і Україні. 

3. Статистика Російської імперії другої половини XIX ст. Основні напрямки розвитку 

статистики Центрального статистичного комітету і відомчої статистики. 

4. Рівень розвитку статистики земств і напрямки статистичного обліку. Проблема 

зрівняльності даних земської статистики. 

 

Література 

 

1. Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. – 

М., 1980. – Вып. 2. – Раздел 3. 

2. Апанович О.М. Значення праці О.А. Шафонського “Черниговского наместничества 

топографическое описание” для вивчення історії Лівобережної України другої половини 

ХVIII ст. // Український історичний журнал. – 1960. - № 5. 

3. Островский М.М. Земская статистика помещичьего хозяйства как исторический 

источник // Вспомогательные исторические дисциплины. – Л., 1978. – Вып. Х.  

 

Заняття 2. 

1. Форми організації статистики і основні напрямки статистичного обліку в країнах Західної 

Європи і США в XX ст. 

2. Основні етапи розвитку статистики в СРСР. Публікація статистичних матеріалів. 

3. Характеристика напрямків  статистичного обліку в СРСР: статистика промисловості, 

сільського господарства, загальна демографічна статистика. 

4. Становлення статистики в Україні в кінці XX – на початку XXI ст. 

5. Прийоми і методи джерелознавчого аналізу статистичних джерел. 

 

Література 

 

1. Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. – 

М., 1980. – Вып. 3. – Раздел 3. 

2. Бойко М.К. Промислова статистика – джерело з історії робітничого класу України 20-30-

х років // Укр. істор. журнал. – 1990. – № 1. 



3. Вокарев Ю.П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х гг. как 

исторический источник. – М., 1981. 

4. Макарчук С.А. Населення Західної України за переписом 1931 року //Вісник Львівського 

ун-ту. – Серія Історія. – Вип. 29. – Львів, 1993.  

 

 

Тема 5. Періодична преса як історичне джерело. 

 

Заняття 1. 

1. Особливості преси як історичного джерела. Проблема класифікації періодики. 

2. Становлення і розвиток періодичної преси в Західній Європі в XVI – на  початку XIX ст. 

3. Характеристика основних етапів розвитку преси в Російській імперії в XVIII – на початку 

XX ст. Періодична преса і цензура. 

4. Розвиток преси в Україні та в її окремих регіонах. 

5. Характеристика розвитку і особливості вивчення нелегальної преси. 

6. Розвиток преси в Західній Європі і США в XX ст. 

7. Основні етапи і особливості розвитку преси в СРСР. Специфіка жанрів і проблеми 

вивчення преси XX – ХХІ ст. 

8. Методика джерелознавчого вивчення преси. 

 

Література 

 

1. Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. – 

М., 1980.– Вып. 2. – Раздел 4. 

2. Архангельская И.Д. К вопросу изучения периодической печати методами контент-

анализа //Методы количественного анализа текстов нарративных источников. – М., 1983.  

3. Гребцова И. С. Периодическая печать в общественном развитии Южного степного 

региона Российской империи (Вторая треть XIX в.). – Одесса, 2002. – Раздел 1. 

4. Грєбцова І. С. Центральна і регіональна преса російської імперії XVIII – початку XX ст. 

як історичне джерело. Навчальний посібник. – Одеса, 2004. – Розділ 1. 

5. Дергачева Л. Д. Источниковедческие проблемы советской журналистики военного 

времени (1941-1945 гг.) // Вестник Московского университета. – Серия. 8. – История. – 

М., 1999. – № 2. 

6. Животко А. Історія української преси. – К., 1999. 

7. Лучицкий Ю. В. Очерки зарубежной журналистики. – Краснодар, 1996. 

8. Міхайлин І. Л. Історія української журналістики. – Харків, 2000. 

 

 

4. Контрольні питання до іспиту 

 

1. Предмет і завдання історичного джерелознавства та його основні компоненти. 

Парадигма джерелознавства.  

2. Поняття структури джерелознавства. Джерелознавство в системі історичної науки. 

Спеціальні історичні дисципліни в структурі джерелознавства. 

3. Поняття “історичне джерело”, його природа і основні функції. Етапи існування 

історичного джерела.  

4. Історичне джерело в світлі теорії інформації. 

5. Поняття методики історичного джерелознавства. Методологічні принципи 

джерелознавства; прийоми та методи дослідження. 

6. Методика пошуку та виявлення джерел. Етапи роботи з джерелами. Наукова критика 

джерел. 



7. Класифікація історичних джерел, її завдання і значення. Схеми і моделі класифікації 

джерел, їх класифікаційні ознаки та критерії. 

8. Проблема автентичності і вірогідність історичних джерел. “Велесова книга” у світлі 

проблеми автентичності. 

9. Фальсифікація історичних джерел і методи її виявлення. 

10. Становлення і розвиток вітчизняного джерелознавства у середньовіччі та в нову добу.  

11. Розвиток вітчизняного джерелознавства у радянський період. Актуальні проблеми 

джерелознавства на сучасному етапі. 

12. Основні напрямки розвитку зарубіжного джерелознавства у ХІХ – на початку ХХІ ст.  

13. Етапи розвитку анналів, хронік, хронографів; характеристика основних пам'ятників. 

14. Характеристика основних етапів розвитку літописання. Методика джерелознавчого 

вивчення літописів. 

15. Традиції і редакції “Повісті временних літ”. Літописні пам'ятники, що передували 

“Повісті временних літ”. Методика їх виявлення. 

16. Українські літописи XVI – початку XVII ст. 

17. Козацьке літописання XVII– початку XVIII ст. 

18. Методика вивчення пам'яток агіографії, літературних джерел, полемічної літератури, 

політичних і економічних творів. 

19. Загальна характеристика законодавчих пам'яток стародавнього світу. Джерела 

формування римського права.  

20. “Варварські правди”, їх склад і особливості. “Руська правда”: її редакції, структура, 

зміст. 

21. Литовські статути як історичне джерело. Прийоми і методи джерелознавчого вивчення 

законодавчих пам'яток. 

22. Соборне Уложення 1649 р. як історичне джерело. Прийоми і методи джерелознавчого 

вивчення законодавчих пам'яток. 

23. Законодавчі пам'ятники Європи XVIII-XIX ст. Документи парламенту як історичне 

джерело. Прийоми і методи джерелознавчого вивчення законодавчих пам'яток. 

24. Особливості становлення конституційної системи європейських держав. Конституції як 

історичне джерело. 

25. Етапи розвитку радянського законодавства. Проблеми вивчення радянських 

конституцій.  

26. Законодавчі акти незалежної України. 

27. Приватноправові акти як історичне джерело, методи їх вивчення. Формулярний аналіз 

актів.  

28. Становлення і розвиток діловодної документації та її вивчення як історичного джерела. 

29. Особливості судово-слідчих матеріалів як різновиду діловодної документації. Розвиток 

судочинства і його документування в стародавньому світі і середньовіччі.  

30. Становлення судочинства нового часу у Європі і особливості формування судових 

документів цього періоду. Прийоми та методи вивчення судово-слідчих матеріалів. 

31. Документи політичних організацій і партій як різновид діловодної документації: етапи 

розвитку і особливості формування. Моделі класифікації документів політичних партій. 

32. Комплекс документів декабристських організацій як історичне джерело. 

33. Документи Кирило-Мефодіївського товариства як історичне джерело. 

34. Характеристика основних різновидів документації народницьких організацій. Прийоми 

та методи вивчення діловодної документації політичних організацій і партій. 

35. Становлення статистики в XVII – XIX ст. в Європі. Основні напрямки розвитку 

європейської статистики. 

36. Особливості розвитку статистики в Російській імперії та на теренах України у XVIII – 

першій половині XIX ст. 

37. Основні напрямки розвитку державної статистики Російської імперії у другій половини 

XIX ст.: загальна характеристика статистики ЦСК і відомчої статистики.  



38. Розвиток земської статистики. Головні напрями статистичного обліку. Проблема 

порівнянності даних земської статистики. 

39. Форми організації статистики і основні напрямки статистичного обліку в країнах 

Західної Європи і США у XX - на початку ХХІ ст. 

40. Основні етапи і напрямки розвитку статистики в СРСР і УРСР. Публікація статистичних 

матеріалів. 

41. Формування статистики в незалежній Україні в кінці XX – на початку XXI ст. Прийоми і 

методи джерелознавчого аналізу статистичних джерел.  

42. Особливості преси як історичного джерела. Проблема класифікації періодики. Прийоми 

і методи джерелознавчого вивчення преси. 

43. Становлення і розвиток періодичної преси в Західній Європі в XVII – XIX ст. 

44. Характеристика основних етапів розвитку преси в Російській імперії в XVIII – на 

початку XX ст. Періодична преса і цензура. 

45. Розвиток преси в Україні у XVIII – на початку XX ст.  

46. Характеристика розвитку і особливості вивчення нелегальної преси. 

47. Розвиток преси в Західній Європі і США у XX – на початку ХХІ ст. Специфіка жанрів, 

Прийоми і методи джерелознавчого аналізу преси. 

48. Основні етапи і особливості розвитку преси в СРСР. Преса України на сучасному етапі.  

49. Процес формування ego-матеріалів (джерел особистого походження) та їх особливості 

як історичного джерела. 

50. Характеристика різновидів ego-матеріалів: спогади, щоденники, епістолярії. Прийоми та 

методи вивчення джерел особистого походження. 
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