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Нормативний курс «ОСНОВИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА»
3-й курс історичного факультету (спеціальність “історія та археологія”),
2020/2021 н. р., 1-й семестр
Лектор: доцент О. О. Вінниченко
Цілі курсу:
Використовуючи найновіші здобутки історичної науки, зокрема історіографії та
джерелознавства, сформувати у майбутніх істориків знання про історію й перспективи
розвитку історичного джерелознавства в Україні, навчити реалізовувати основні етапи роботи
дослідника з історичними джерелами, у першу чергу – проводити їх всебічний
джерелознавчий аналіз. У курсі розглядаються наступні теоретичні питання: предмет і
завдання джерелознавства як спеціальної галузі історичних знань, його структура та місце в
системі історичної науки, зв’язок джерелознавства з іншими галузями історичної науки,
поняття “історичні джерела” та їх класифікація, методологія джерелознавства, роль
джерелознавства у розвитку історичної науки, плани, перспективи і основні напрями розвитку
історичного джерелознавства в Україні у сучасний період. Головна увага ж приділяється
практичним питання, пов’язаним з роботою історика з основними (речовими, зображальними,
усними, лінгвістичними та, у першу чергу, писемними) типами джерел: пошук і виявлення
джерел, їх джерелознавча критика, наукове використання інформації з досліджених джерел,
робота з джерельними публікаціями тощо.
Очікувані результати:
Студенти повинні знати основні тенденції і напрями розвитку історичного
джерелознавства, вміти виявляти джерела різних типів (у першу чергу, писемні),
опрацьовувати та критично аналізувати їх.
Курс оцінюється за схемою: 50 + 50 = 100 балів
50 балів студент може отримати впродовж семестру (25 балів – робота на
семінарських заняттях, 10 – тестування, 15 – індивідуальне завдання)
50 балів студент може отримати на іспиті
Вимоги курсу:
Лекції: Лекції носитимуть інтерактивний характер із запитаннями з боку студентів та
поточним опитуванням самих студентів щодо викладеного матеріалу.
Семінарські заняття: На семінарських заняттях передбачається розглянути основні типи
історичних писемних джерел, характеру й змісту, принципи й методи їх опрацювання на
прикладі найбільш типових документів. Від студентів вимагатиметься участь в усіх
семінарських заняттях у формі виступів, опитування, коментування та дискусії: очікується, що
кожний студент виступить на кожному семінарському занятті принаймні в одній з вказаних
форм. При оцінюванні роботи студента на семінарському занятті увага буде звертатися на
рівень фактографічної підготовки і вміння орієнтуватися у змісті, логіку і повнота викладу,
вміння обґрунтовувати чи спростовувати тезу. Максимальна кількість балів, які може
отримати студент за роботу на семінарських заняттях – 25.
Оцінювання на семінарах здійснюється за 5-тибальною системою, від “1” до “5” (“0”
виставляється за відмову відповідати або за відсутність без поважної причини; пропущене з
поважних причин семінарське заняття студент зобов’язаний відпрацювати, проте оцінки за
відпрацювання не отримує). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях
упродовж семестру визначається як середнє арифметичне (сума набраних оцінок поділена на
їх кількість) помножене на коефіцієнт “5”.
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Контрольна робота: Буде проведена у формі онлайн-тестування на одному з лекційних
занять і має засвідчити наскільки студентові вдалося оволодіти викладеним матеріалом.
Питання, що будуть винесені на тестування, охоплюватимуться теми, розглянуті на момент
проведення модулю на лекційних і семінарських заняттях. Орієнтовний термін проведення:
листопад 2020 р. Максимальна кількість балів, які може отримати студент під час
тестування – 10.
Індивідуальне завдання: Вимагається, що впродовж курсу студент підготує науковий
аналіз одного чи кількох пов’язаних між собою (однотипним або таких, що стосується одного
історичного явища чи події) актових документів, дотичних до історії України будь-якого
періоду (поза тими, що безпосередньо розглядатимуться на семінарських заняттях). Така
робота має засвідчити наскільки студентові вдалося оволодіти викладеним матеріалом і
застосовувати його на практиці. Аналіз джерела мусить носити самостійний характер (аналіз
одних і тих самих документів різними студентами не допускається) та здійснюватися за
наданою лектором схемою-зразком. Належно оформлена письмова робота подається
виключно в електронному вигляді (файл Word) і тільки через старосту групи. Термін здачі
письмової роботи: не пізніше 2 грудня 2020 р. (роботи подані пізніше цієї дати розглядатися
не будуть). Максимальна кількість балів, які може отримати студент за письмову роботу –
15.
Іспит: Підсумковий іспит, який буде проведено онлайн, передбачає, що студент має
продемонструвати знання з основних складових курсу. Студенти мають відповісти на тестові
питання як теоретичного, так і практичного характеру за всім матеріалом, викладеним на
лекційних заняттях та розглянутим на семінарських заняттях. Максимальна кількість балів,
які може отримати студент на іспиті – 50.
Складники курсу:
участь у семінарських заняттях – 25 %,
перший модуль (тестування) – 10 %
другий модуль (індивідуальне завдання) – 15 %,
іспит – 50 %.
Шкала перерахування оцінок:
Оцінка
ЄКТС

Оцінка в балах

А
В
С
D
E
FX
F

90–100
81–89
71–80
61–70
51–60
21–50
0–20

5
4
4
3
3
2
2

Оцінка за національною шкалою
Екзамен.
Залік
Диференційований залік
Відмінно
зараховано
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно
Не зараховано
Незадовільно
Не зараховано
(без права перездачі)
(без права перездачі)
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