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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 2 

 

годин – 60 

 

залікових модулів – 1 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ – кейс-стаді 
(вид завдання) 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

032 Історія та 

археологія 
(код і назва) 

 

Спеціалізація (ї): 

Археологія, етнологія та 

охорона культурної 

спадщини; Історія 

України у світовому 

контексті; Європейські 

студії 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Нормативна 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекції 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

10 год.  - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

30 год. 54 год. 

у т.ч. ІНДЗ: – 15 год. 

Форма підсумкового 

контролю: Залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – засвоєння студентами теоретичних знань з генеалогії та геральдики, 

формування необхідних для роботи історика професійних умінь і навичок. 

Завдання: 

- сформувати навики практичної роботи з генеалогічними та геральдичними 

джерелами; 

- ознайомити з елементами теорії, методики та практики генеалогічних та 

геральдичних досліджень; 

- продемонструвати роль генеалогії та геральдики в політичному, соціальному 

та культурному житті середньовічної Європи; 

- сформувати у студентів уявлення про терміни спорідненості, основи 

соціального етикету, систему титулів тощо; 

- навчити орієнтуватися в довідковій літературі з генеалогії та геральдики, а 

також відповідній історіографії. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) загальних (ЗК): спроможність виконання наукових досліджень з 

застосуванням сучасних теоретичних та методологічних основ, уміння 

документального оформлення результатів досліджень (КС.01); постійне підвищення 

наукового рівня, розвиток загальнонаукового мислення (КС.06); 

б) фахових загальних (КФЗ): фахові знання про сучасні методи та спеціальні 

методики історичного дослідження (КФЗ.01); фахові знання про взаємний зв'язок між 

окремими підрозділами історичної науки, спеціальними галузями історичної науки та 

спеціальними історичними дисциплінами (КФЗ.02); здатність до безперервної 

професійної освіти (КФЗ.08); 

в) спеціальних фахових (КФС): мати знання про теорію та методологію 

історичної науки, закономірності розвитку світової і вітчизняної історії (КФС.03); 

здатність розуміти та використовувати фахові знання основних історичних процесів 

(КФС.04); здатність виконувати професійну діяльність в архівах, музеях, науково-

дослідних установах, громадських організаціях (КФС.06). 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: основні теоретичні питання генеалогії,  методику та загальні правила 

генеалогічного дослідження, основи соціального етикету як відображення 

родословної ієрархії та історичних традицій; ключові поняття й історію розвитку 

геральдики, правила побудови та блазонування гербів, особливості теорії різних 

розділів геральдики; 

вміти: працювати з генеалогічними та геральдичними джерелами; аналізувати 

генеалогічний та геральдичний матеріал; складати родовід, охарактеризувати систему 

соціального етикету як відображення родословної ієрархії та історичних традицій; 

правильно читати герби й емблеми країн Європи й України; застосовувати отримані 

знання на практиці.
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3.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Основи генеалогії 

 

Тема 1. Генеалогія як спеціальна історична дисципліна. 

Поняття про генеалогію. Предмет і завдання генеалогії як спеціальної історичної 

дисципліни. Зв'язок генеалогії зі спеціальними історичними дисциплінами (геральдикою, 

просопографією, біографікою, сфрагістикою тощо) та іншими науками (демографією, 

генетикою, культурною антропологією і т.ін.). Роль генеалогії в історичному дослідженні 

Основні поняття і терміни генеалогії: рід, родовід, герольд, шляхта, династія, 

гербівник, генеалогічне дерево, генеалогічні досьє, картка, таблиця, генеалогічний рахунок, 

поколінний розпис та ін. 

 

Тема 2. Термінологія спорідненості. 

Види генеалогічних зв’язків. Спорідненість: кровна, свійська, духовна. Лінії та 

ступені спорідненості. Теорія двох форм спорідненості Л.Г. Моргана. Генеалогічний метод 

В. Ріверса. Метод діаграм А.Р. Редкліффа-Брауна. Генеалогічні одиниці: індивід, сім’я, рід 

фамілія, дім, династія. Класифікація термінів спорідненості. 

 

Тема 3. Генеалогічні джерела та їх критика. Етапи розвитку генеалогії. 

Джерела генеалогії. Типи джерел: письмові, речові, візуальні, усні. Міфологія, 

архаїчний епос, перекази. Актові документи. Роль наративних джерел у генеалогічних 

дослідженнях. Місце археології, нумізматики, геральдики та інших дисциплін у поповненні 

джерельної бази генеалогії. Специфіка генеалогічних джерел: генеалогічні розписи та книги, 

генеалогічні легенди, дерева, таблиці. 

Практично-утилітарний етап розвитку генеалогії. Хроністика і літописання в 

середньовічну добу та їх зв'язок з практичною генеалогією. 

Науковий етап розвитку генеалогії. Фундатори генеалогічної науки: А. Дюшен, Дю-

Буше, Гішерон, Ла Рок, д’Озьє, Ансельм, У. Бартон, У. Пол. Зародження наукової генеалогії 

в Російській імперії. Сучасна українська генеалогія. 

 

Тема 4. Методика генеалогічних досліджень. 

Родоводи, їх структура і типи (низхідні та висхідні). Види родоводів: родословна 

таблиця та генеалогічне дерево (графічні); розписи та тексти (текстові). Типи нумерації 

родословних таблиць: система Ейзингера-Страдоніца, нумерація Абовілля. Етапи 

генеалогічного дослідження. Генеалогічні досьє та картки. Закони та закономірності 

генеалогії. Використання сучасних інформаційних технологій в генеалогічних дослідженнях. 

Рівні інтерпретації та методи використання результатів генеалогічного дослідження. 

 

Тема 5. Системи соціального етикету. 

Поняття про соціальний етикет. Історія формування етикету в різних країнах. 

Церемоніали. Соціальна ієрархія в добу середньовіччя. Титул: поняття, походження, 

класифікація. Родові титули в Західній Європі. Інші ознаки соціальної різниці.  

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи геральдики 

 

Тема 1. Поняття історичної геральдики. 

Поняття «геральдики». Основні етапи розвитку геральдики як науки. Європейська 

емблематична традиція. Геральдика як історичне явище та як предмет дослідження. 
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Проблема виникнення геральдики, її географічне та соціальне розповсюдження. Особливості 

використання геральдичного матеріалу в історичних дослідженнях. 

 

Тема 2. Джерела та історіографія геральдики. 

Типологія джерел з геральдики. Печатки. Монети. Проблематика сігіллографічного та 

нумізматичного матеріалу. Гербовники. Літературні джерела. Геральдичні пам’ятки 

матеріальної культури. Корпорація герольдів. Роль ерудитів XVII ст. в становленні 

гербознавства. Ш. Дю Канж. Французька школа гербознавства. «Батько геральдики» К.-

Ф. Менетріє. Гербознавство в Англії та Німеччині. Гербознавство в ХХ ст. Сучасне 

українське гербознавство. 

 

Тема 3. Теорія геральдики. 

Структура, основні і додаткові елементи гербу. Історичні форми гербових щитів. 

Кольори і покриття. Поділи і перерізи. Гербові фігури. Геральдичний шолом та нашоломник. 

Намет та мантія. Корони та головні убори. Щитотримачі. Девізи. Інші компоненти гербу. 

Ідентифікація гербу та його власника. 

 

Тема 4. Геральдична термінологія. Європейський блазон. 

Формування та еволюція геральдичної термінології. «Мова» геральдики і національна 

геральдична термінологія. Блазонування: порядок читання та опису гербу. Особливості 

європейського блазону. Основні правила геральдики.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Основи генеалогії 

Тема 1. Генеалогія як 

спеціальна історична 

дисципліна 

4 2 - - 2 8 1 - - 7 

Тема 2. Термінологія 

спорідненості 
6 2 2 - 2 8 1 - - 7 

Тема 3. Генеалогічні 

джерела та їх 

критика. Етапи 

розвитку генеалогії 

6 2 2 - 2 8 1 - - 7 

Тема 4. Методика 

генеалогічних 

досліджень 

8 4 2 - 2 8 1 - - 7 

Тема 5. Системи 

соціального етикету 
6 2 2 - 2 8 - - - 8 

ІНДЗ-1 10 - - - 10 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 
40 12 8 - 20 40 4 - - 36 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи геральдики. 

Тема 1. Поняття 

історичної геральдики  
3 2 - - 1 5 1 - - 4 

Тема 2. Джерела та 3 2 - - 1 5 - - - 5 
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історіографія 

геральдики 

Тема 3. Теорія 

геральдики 
3 2 - - 1 5 0,5 - - 4,5 

Тема 4. Геральдична 

термінологія. 

Європейський блазон 

6 2 2 - 2 5 0,5 - - 4,5 

ІНДЗ-2 5 - - - 5 - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
20 8 2 - 10 20 2 - - 18 

Усього годин 60 20 10 - 30 60 6 - - 54 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття проводяться у формі практичних занять, на яких студенти 

розв’язують генеалогічні та геральдичні задачі, складають генеалогічні таблиці, генеалогічні 

дерева, поколінні розписи, читають та описують герби, працюють з джерелами, захищають 

кейс-стаді тощо. 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Системи спорідненості. Редукція предків та інбридинг 2 

2 Родословні як джерела генеалогічних досліджень 2 

3 Генеалогічні дерева та поколінні розписи: Плантагенети та 

Капетинги 

2 

4 Блазонування: порядок читання та опису гербу 2 

5 Етикет і церемоніал в придворних спільнотах Пізнього 

Середньовіччя та Раннього Нового часу 

2 

 Разом 10 

 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин д/в 

Кількість 

годин з/в 

1 Генеалогія як спеціальна історична дисципліна [1, 4] 4 7 

2 Термінологія спорідненості [1, 3, 4] 4 7 

3 Генеалогічні джерела та їх критика. Етапи розвитку 

генеалогії [1, 4] 
4 7 

4 Методика генеалогічних досліджень [1, 2, 4] 4 7 

5 Системи соціального етикету [1, 4] 4 8 

6 Поняття історичної геральдики  [1, 4] 2 4 

7 Джерела та історіографія геральдики [1, 4] 2 5 

8 Теорія геральдики [1, 4] 2 4,5 

9 Геральдична термінологія. Європейський блузон [1, 4, 5] 4 4,5 

 Разом  30 54 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – складання генеалогічних таблиць та дерев, поколінного розпису; 

[3] – вирішення генеалогічних задач (на інбридинг, редукцію предків тощо); 
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[4] – кейс-стаді; 

[5] – читання та опис гербів, складання гербу. 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

до змістового модуля 1 

1. Обрати один з відомих середньовічних західноєвропейських чи українських родів 

та укласти для нього генеалогічне дерево, зробити поколінний розпис. Заповнити 

генеалогічне досьє та картку на одного з членів роду. 

2.  Укласти генеалогічне дерево власного роду (з поколінним розписом) 

 

до змістового модуля 2 

1. Обрати один з відомих середньовічних західноєвропейських чи українських родів 

та прослідкувати еволюцію його родового гербу. 

2. Спираючись на закони та правила геральдики розробити герб власного роду. 

 

10. Методи навчання 

Програма курсу базується на застосуванні історичного, проблемно-хронологічного, 

історико-порівняльного, статистичного та інших методів історичного дослідження, а також 

на основі впровадження комп`ютерних систем навчання. 

Пояснювально-ілюстративний метод: застосовується в лекційному курсі, як 

традиційно основний метод передачі студентам знань. 

Репродуктивний метод. На практичних заняттях студенти використовують знання, 

отримані на лекціях та підчас самостійної роботи. 

Метод проблемного викладання. Тематика лекцій та практичних занять має 

проблемну складову. 

Евристичний метод. Підчас самостійної роботи студенти відшукують в навчальній та 

науковій літературі факти та самостійно роблять висновки. 

Дослідницький метод. Використовується на практичних заняттях під час роботи з 

джерелами та під час виконання ІНДЗ. 

                                

11. Методи контролю 

Оцінювання усних відповідей, вирішення генеалогічних та геральдичних задач, кейс-стаді, 

проведення заліку. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Дайте визначення генеалогії як спеціальній історичній дисципліні. 

2. Дайте визначення основним поняттям та термінам генеалогії. 

3. Дайте визначення спорідненості. Охарактеризуйте теорії систем спорідненості. 

4. Дайте визначення генеалогічним одиницям: індивід, сім’я, рід фамілія, дім, династія, 

клан, ліньяж 

5. Охарактеризуйте типи та види генеалогічних джерел. 

6. Охарактеризуйте практично-утилітарний та науковий етапи розвитку генеалогії. 

7. Визначте структуру, типи та види родоводів. 

8. Охарактеризуйте типи нумерації родословних таблиць: система Ейзингера-Страдоніца, 

нумерація Абовілля 

9. Встановіть етапи генеалогічного дослідження. 

10. Приведіть основні закони та закономірності генеалогії. 

11. Титули: поняття, походження, класифікація. 

12. Наведіть характеристику придворного церемоніалу однієї з пізньосередньовічних 

європейських держав на вибір. 
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13. Дайте визначення геральдиці як спеціальній історичній дисципліні. Геральдика як 

історичне явище та як предмет дослідження. 

14. Охарактеризуйте типи та види джерел геральдики. 

15. Охарактеризуйте етапи розвитку геральдики. 

16. Охарактеризуйте структуру, основні і додаткові елементи гербу. 

17. Визначте особливості європейського блазону. 

18. Назвіть основні правила геральдики. 

19. Прочитайте та опишіть один з середньовічних європейських гербів на вибір. 

20. Встановіть роль генеалогії та геральдики в історичному дослідженні. 

                                                    

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Модульний контроль Сума балів 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

25 10 15 50 

*Модульний контроль проводиться у вигляді перевірки ІНДЗ. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

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 

 
14. Методичне забезпечення 

 

1. Милевич С.В. Учебное пособие по курсу генеалогия. Для студентов ІІІ курса 

исторического факультета. – Одесса, 2004. – 104 с. 

2. Немченко И.В. Язык средневековья. Толковый словарь. – Одесса: Полис, 2001 – 288 с. 

3. Правители Европы. Справочн. изд. / Отв. ред. О.А. Довгополова. – Одесса: Полис, 

1998. – 527 с. 

 

15. Рекомендована література 

Основна 

1. Бондаренко Г.В. Спеціальні історичні дисципліни: навчальний посібник. – Луцьк: Вежа-

Друк, 2015. – 424 с. 

2. Введение в специальные исторические дисциплины: Учеб. пособие / Т.П. Гусарова, 

О.В. Дмитриева, И.С. Филиппов и др. – М.: МГУ, 1990. – 280 с. 

3. Горохівський П.І. Спеціальні історичні дисципліни: Курс лекцій: Навчальний 

посібник для студентів денної форми навчання. – Умань: Софія, 2010. – 268 с. 
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4. Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – 

Львів: Піраміда, 2011. – 792 с. 

5. Кобрин В.Б. и др. Вспомогательные исторические дисциплины: Учеб. пособие / 

В.Б. Кобрин, Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с. 

6. Яременко М. Спеціальні історичні дисципліни: навчальний посібник. – К.: Аграр Медіа 

Груп, 2010. – 197 с. 

Додаткова 

 

Змістовий модуль 1 

 

1. Алгебра родства: Родство. Системы родства. Системы терминов родства / Отв. ред. 

В.А. Попов; РАН, МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). – СПб.: МАЭ РАН. – 

1995. 

2. Бартелеми Д. Рыцарство: От древней Германии до Франции ХІІ в. / Пер. с фр. – СПб.: 

Евразия, 2012. – 584 с.  

3. Белоусов М.Р. Монархи государств Западной Европы от Средневековья до 

современности: историческая география и генеалогия: учебное пособие. – Казань, 

2014. – 405 с. 

4. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, 

суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів, 2002. 

5. Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. Вип. 1-3, Біла Церква, 

2000—2003. 

6. Голиш Л.Г. Генеалогія та основи соціального етикету: навчально-методичний 

посібник. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 68 с. 

7. Нобилитет в истории Старой Европы / Под ред. С.Е. Федорова, А.Ю. Прокопьева. – 

СПб.: СПбГУ, 2010. – 364 с. 

8. Семенов И.С. Христианские династии Европы. Династии, сохранившие статус 

владетельных. Генеалогический справочник. – М.: Олма-Пресс, 2002. – 494 с. 

9. Служинська З., Шамеко М., Генеалогія, ч. 1. – Львів, 2000. 

10. Томазов В. В., Родовід. Науково-методичний посібник. – К., 2001. 

11. Усков И.Ю. Вспомогательные исторические дисциплины: (Ч. 1. – Историческая 

генеалогия): учеб. пособие. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. – 116 с. 

12. Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной 

аристократии / Пер. с нем. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 368 с. 

 

Змістовий модуль 2 

 

1. Арсеньев Ю. В. Геральдика. Лекции, читанные в Московском Археологическом 

институте в 1907–1908 году. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2001. – 384 с. 

2. Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України (XIV — І пол. XX ст.). – К., 

2001. – 400 с. 

3. Гречило А.Б. Українська міська геральдика. – К.; Л.: Укр. геральд. т-во, 1998. – 191 c. 

4. Кин М. Рыцарство. – М.: Научный мир, 2000. – 520 с. 

5. Лукомский В.К. Герб как исторический источник // Краткие сообщения Института 

истории материальной культуры. Вып. XVII. – М.–Л., 1947. – С. 49–57. 

6. Пастуро М. Геральдика / пер. с фр. – М.: Астрель: АСТ, 2003. – 144 с. 

7. Пастуро М. Символическая история европейского средневековья / пер. с фр. – СПб.: 

Alexandria, 2012. – 448 с. 

8. Санти-Мадзини Дж. Геральдика. История, терминология, символы и значения гербов 

и эмблем / пер. с итал. – М.: Астрель, АСТ, 2007. – 593 с. 

http://izbornyk.org.ua/dynasty/dyn.htm
http://izbornyk.org.ua/dynasty/dyn.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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9. Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия / пер. с англ. – М.: ЭКСМО, 

2005. – 264 c. 

10. Фрайер С., Фергюсон Д. Геральдика. Гербы – Символы – Фигуры / пер. с англ. – М.: 

АСТ: Астрель, 2009. – 208 с. 

11. Черных А.П. Гербовники XIII века // Средние века. Вып. 68 (2). – М.: Наука, 2007. – 

С. 90–110.  

12. Черных А.П. Гербовники XIV века // Средние века. Вып. 70. – М.: Наука, 2009. – С. 

212–241. 

13. Черных А.П. Появление гербов как проблема гербоведения и истории XII века // 

Средние века. Вып. 74 (3–4). – М.: Наука. 2013. – С. 124–149. 

 
16. Електронні інформаційні ресурси 

 
1) Електронна бібліотека кафедри 

2) Мережа Інтернет, зокрема такі ресурси, як: http://gen.lib.rus.ec/ (Library Genesis); 

http://www.bl.uk/ (Британська бібліотека); https://archive.org/index.php (Internet 

Archive), https://www.academia.edu/ (Academia), http://expositions.bnf.fr/index.php 

(Національна бібліотека Франції), https://www.loc.gov/ (Бібліотека Конгресу США), 

https://www.wdl.org/en/ (World Digital Library), http://warburg.sas.ac.uk/ (The Warburg 

Institute), http://www.nationalarchives.gov.uk/ (Національний архів Великобританії), 

http://www.brillonline.nl/ (Brill Academic Publishers), 

http://www.nlobooks.ru/journals/novoe-literaturnoe-obozrenie (Журналы Новое 

литературное обозрение), https://medieval.hse.ru/ReferenceBooks (Коллекции интернет-

ресурсов Научно-учебной лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ), 

http://medievalsourcesbibliography.org/index.php (Online Medieval Sources Bibliography), 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page (Project Gutenberg), Средневековые 

исторические источники Востока и Запада (http://www.vostlit.info/) і т.ін. 

http://gen.lib.rus.ec/
http://www.bl.uk/
https://archive.org/index.php
https://www.academia.edu/
http://expositions.bnf.fr/index.php
https://www.loc.gov/
https://www.wdl.org/en/
http://warburg.sas.ac.uk/
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://www.brillonline.nl/
http://www.nlobooks.ru/journals/novoe-literaturnoe-obozrenie
https://medieval.hse.ru/ReferenceBooks
http://medievalsourcesbibliography.org/index.php
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
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