
Джерела з історії України  

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором спеціальності) 

Семестр:  

Шостий, сьомий 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 24, 

семінарські заняття – 24. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Лазурко Л.М. 

Результати навчання:  

Знання: 

 комплекс джерел і історіографічний доробок до курсу; 

 джерельну базу історії України і її особливості; 

 вузлові теоретико-методологічні питання: теорію джерела, його природу, зв’язок з 

історичним фактом, джерельну інформацію тощо;  

 сучасні підходи до класифікації історичних джерел; 

 методику пошуку, виявлення, опрацювання джерел, способів встановлення їх 

автентичності, здобуття інформації, перевірки її достовірності. 

Уміння: 

 співставляти і аналізувати різні підходи до визначення теоретичних проблем 

історичного джерелознавства 

 науково пояснювати механізми формування джерельної бази 

 аналізувати процес розвитку українського джерелознавства 

 аналізувати джерела з історії України різних історичних епох 

 творчо осмислювати навчальний матеріал 

Здатності: 

 розуміння основних теоретико-методологічних проблеми історичного 

джерелознавства  

 здатність аналізувати історичні документи з історії, інтерпретувати їх та 

використовувати у професійній діяльності 

 здатність використання інформаційних ресурсів з джерелознавства, доступних для 

здійснення професійної діяльності  

 здатність використовувати понятійний апарат курсу, інструменти інших 

гуманітарних наук відповідно до професійної діяльності 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Історія України,  

- Історія слов’янських народів, 

- Нова історія країн Європи і Америки 

Зміст навчальної дисципліни:  

Основні теоретико-методологічні проблеми джерелознавства як галузі історичної науки; 

основні групи джерел з історії України;  джерела з історії північного Причорномор’я V – 

IX ст.; джерела з історії Київської Русі та південно-руських князівств (X - перша половина 

XIV ст.);  джерела з історії України польсько-литовської доби; джерела з історії 

Гетьманщини та Слобожанщини другої половини XVII – XVIII ст.; джерела з історії 

України ХІХ – початку ХХ ст.; основні групи та комплекси джерел з новітньої історії 

України. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

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

завдання, контрольні роботи, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у 6 семестрі, екзамен у 7 семестрі 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 


