
Допоміжні історичні дисципліни  

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 32, 

семінарські заняття – 32. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Смуток І.І. 

Результати навчання:  

Знання: 

 теоретичних основ палеографії, філігранології; 

 історії організації канцелярій та документообігу на українських землях у період 

середньовіччя та нового часу; 

 основних здобуток української археографії, основних джерелознавчих видань ХІХ – 

ХХ ст.; 

 засад теоретичної геральдики та історії національної, територіальної, особової 

геральдик; 

 теоретичних основ зі сфрагістики; 

 історії нагородної системи в Україні від найдавніших часів до сьогодення; 

 історії монетного обігу на території України; 

 будови різних типів календарів; 

 основних систем вимірювання площі, відстані, ваги тощо, які побутували на 

українських землях від княжих часів до введення єдиної десяткової метричної системи 

вимірювання. 

Уміння: 

 розрізняти типи латинського письма та читати кириличний устав і півустав; 

 віднаходити філігрань та визначати датування паперу; 

 розбирати і визначати клаузули формуляру середньовічного документу; 

 здійснювати генеалогічне дослідження та реконструкцію родоводу; 

 ідентифікувати та класифікувати сфрагістичний матеріал; 

 визначати датування історичної події та переведення дат на сучасне літочислення; 

 розрізняти та ідентифікувати монети і гроші, що циркулювали на території України в 

минулому, знати основні їхні метрологічні дані. 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння зі спеціальних історичних дисциплін для 

формування відповідних знань та вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи 

в школі;  

 проводити самостійне наукове дослідження з історії України періоду середньовіччя та 

нового часу. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Вступ до історії; 

- Історія України,  

- Джерела історії України 

 



Зміст навчальної дисципліни:  

Палеографія. Філігранологія. Дипломатика. Археографія. Геральдика. 

Генеалогія. Сфрагістика, Фалеристика. Нумізматика. Історична хронологія. 

Історична метрологія.  
 

Рекомендована література:   
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Перехрест О.Г. Історична хронологія. – Черкаси: Відлуння, 1999. – 144 с. 

Сидоренко О.Ф. Історична метрологія лівобережної України XVIII ст. – К.: Наукова 

думка, 1975. – 160 с. 

Шуст Р.М. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні: Навч. 

Посібник. – К.: Знання, 2007. – 371 с. 

 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання індивідуального 

завдання. 

– підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 
  


