
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Інформацію про минуле можна отримати тільки спираючись на історичні 

джерела. Твори, які створюють люди в процесі усвідомленої, цілеспрямованої 

діяльності, слугують їм для досягнення конкретних цілей та, водночас містять 

цінну інформацію про тих людей і про той час, коли були створені. Щоб її 

отримати, необхідно розуміти особливості виникнення історичних джерел. 

Однак її треба не тільки адекватно сприйняти, але і критично оцінити, 

правильно інтерпретувати. Тому метою даного курсу є вироблення у студентів 

загальних уявлень про процес джерелознавчого вивчення українських 

історичних джерел та його основні складові та набуття навичок роботи з 

історичними джерелами різних видів та типів.  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історичне джерелознавство 

– спеціальна галузь наукових історичних знань, яка вивчає походження 

історичних джерел, теорію і методику їхнього використання в історичних 

дослідженнях, склад, структуру й функціонування джерельної бази історичної 

науки у контексті минулого України. 

 

Завдання навчальної дисципліни: 

- формування знань про теоретичні проблеми джерелознавства та 

архівознавства;  

- формування уявлень про теоретичні проблеми джерелознавства окремих 

історичних дисциплін, зокрема архівознавства;  

- засвоєння принципів джерелознавчої й архівознавчої практики: методів 

вивчення і наукового використання джерел;  

- формування навичок пошуку історичних джерел; 

- розвиток навичок наукової критики історичних джерел;  

- формування знань про джерельну базу історії України та Національний 

архівний фонд України; 

- вироблення вміння наукової реконструкції минулого на підставі вивчення 

історичних джерел; 

- використання джерел у науково-дослідницькі та педагогічній діяльності; 

- дати майбутнім фахівцям систему знань з історії зароджування і розвитку 

архівної справи, становлення НАФ України, формування архівної системи 

та діяльності провідних архівів, основних принципів комплектування їх, 

зберігання і використання інформаційно-документальних ресурсів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістр повинен 

знати: 

- комплекс джерел і історіографічний доробок до курсу; 

- вузлові теоретико-методологічні питання: теорію джерела, його природу, 

зв’язок з історичним фактом, джерельну інформацію тощо; 



- сучасні підходи до класифікації історичних джерел, зокрема архівних 

документів; 

- методику пошуку, виявлення, опрацювання джерел, способів встановлення 

їх автентичності, здобуття інформації, перевірки її достовірності; 

- джерельну базу історії України і особливості її формування; 

- особливості функціонування архівних установ. 

 

Уміти: 

- уміти  формулювати та вдосконалювати дослідницьку задачу, для її  

вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які 

можна захищати в науковому контексті; 

- аналізувати історичні джерела та працювати з науковою літературою; 

- аналізувати гіпотези, формулювати висновки; 

- порівнювати факти, явища, події на підставі джерельної інформації; 

- пояснювати джерелознавчі терміни; 

- застосовувати свої знання в професійній діяльності, презентувати письмові 

роботи та робити презентації усно різного обсягу й складності. 
 


