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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів цілісну систему знань з історії становлення 

та розвитку археографії як наукової галузі знань в Україні та за кордоном, розуміння місця 

археографії у структурі історичної науки, її ролі у розширенні джерельної бази пізнання 

минулого. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати джерельну базу та основні етапи розвитку історичної науки. 

2. Вміти здійснювати пошук джерельної інформації, здійснювати текстологічний 

аналіз історичних документів, застосовувати методи хронології, палеографії, 

дипломатики, сфрагістики та інших спеціальних історичних дисциплін. 

3. Володіти навичками роботи з науково-довідковим апаратом архівів та бібліотек, 

методами джерелознавчого аналізу, встановлення  причинно-наслідкових 

зв’язків. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Ознайомлення студентів з витоками та основними етапами  розвитку археографії як 

спеціальної галузі історичної науки та сфери науково-видавничої діяльності в Україні та 

світі. Формування знань з теорії та методики археографії. Оволодіння методикою 

археографічної роботи, навичками пошуку, виявлення, принципами відбору документів, 

правилами передачі тексту та наукового коментування змісту документів, методами 

підготовки історичних джерел до публікації, використання сучасних інформаційних 

технологій в археографічній діяльності. 

4. Завдання (навчальні цілі): формування у студентів системи знань з історії, теорії та 

методики археографії. У результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти етапи 

становлення та розвитку археографії, типи і види документальних публікацій, правила, 

принципи і методи підготовки історичних джерел до друку, вміти здійснювати пошук 

джерельної інформації, користуватися науково-довідковим апаратом архівів та бібліотек, 

електронними базами даних, оволодіти методами підготовки історичних документів до 

публікації. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основні етапи становлення та 

розвитку української та зарубіжної 

лекція,   самостійна 

робота 

контрольна 

робота 1 

20% 



археографії (тест), 

індивідуальне 

завдання 

1.2 Знати теоретичні засади 

археографії, правила видання 

історичних документів 

лекція,   самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

20% 

1.3 Знати основні типи і види 

документальних публікацій, 

принципи і методи підготовки 

історичних джерел до друку 

лекція,  самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

20% 

2.1 Вміти здійснювати пошук 

джерельної інформації, 

користуватися науково-довідковим 

апаратом архівів та бібліотек 

лекція, самостійна 

робота 

бліц-

опитування  

10% 

2.2 Вміти користуватися електронними 

ресурсами та базами даних 

історичних документів 

лекція, самостійна 

робота 

бліц-

опитування 

10% 

2.3 Вміти здійснювати відбір та 

підготовку документів до публікації, 

передавати та коментувати їх зміст 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2 

(тест), 

індивідуальне 

завдання  

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2. 1.3. 2.1 2.2 2.3. 

       

Уточнюються       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1 — 10 балів/ 6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 2.3 — 10 балів/ 6 балів. 

3. Індивідуальне завдання 1: РН 1.1 -  10 балів/ 6 балів. 

4. Індивідуальне завдання 2: РН 2.3 -  10 балів/ 6 балів. 

5. Бліц-опитування з тем ЗМ1: РН 1.2 – 10 балів/ 6 балів.  

6. Бліц-опитування з тем ЗМ2: РН 1.3, 2.3 – 10 балів/ 6 балів. 

5. Підсумкова контрольна робота (залік): РН 1.2, 1.3 - 40 балів / 24 бали. 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – залік; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох 

змістових модулів: 

- бали, отримані за модульні контрольні роботи (у формі тестування);  

- бали, отримані за самостійну роботу (за підготовку есе, документів до 

публікації та участь у бліц-опитуванні);  

- бали, отримані за підсумкову контрольну  роботу (за письмові розгорнуті 

відповіді). 

(Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, тематику 

індивідуальних завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи див. 

Навчально-методичний комплекс з даної дисципліни). 

Зміст курсу поділений на 2 змістовних модулі. Кожний модуль включає в себе 

лекції та самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 

(ЗМ1) входять теми 1 – 6, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 –12. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється під час семестрового оцінювання 

(контрольна робота, бліц-опитування, індивідуальні завдання) та підсумкового 

оцінювання (підсумкова контрольна робота (залік)).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (залік) – максимум 40 балів). 

 

Змістовий модуль 1 

Становлення, розвиток, 

теоретичні засади археографії 

Змістовий модуль 2 

Методика археографічної роботи 

та правила видання історичних 

документів 

 

Підсумкова 

контрольна 

робота / 

Залік 

30 залікових балів (максимум) 30 залікових балів (максимум) 40 



самостійна 

робота 

(бліц-опитування, 

індивідуальне 

завдання – есе) 

 

модульна 

контрольна 

робота  

(тест) 

 

самостійна 

робота 

(бліц-опитування, 

індивідуальне 

завдання – 

підготовка 

документа до 

публікації) 

модульна 

контрольна 

робота  

(тест) 

 

балів 

(максимум) 

 

20 (максимум) 10 (максимум) 20 (максимум) 10 (максимум) 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання як окремих тем, так і 

деяких розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у формі бліц-опитування на лекціях, 

оцінювання  рефератів, модульних контрольних робіт. 

На лекційних заняттях проводяться бліц-опитування (загалом 4 за семестр) щодо 

понять та визначень, які студент має засвоїти в процесі опанування програмного матеріалу 

курсу. Правильна відповідь на одне запитання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість 

балів, яку може отримати студент під час одного бліц-опитування – 5. 

Реферати студент подає викладачеві не пізніше ніж за два тижні до проведення 

модульного контролю з відповідного Змістового модулю, зокрема Реферат 1 (до 15 

жовтня) і Реферат 2 (до 1 грудня). Критерії  оцінки реферату:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   9-10 

балів; 

 обґрунтоване розкриття проблеми       7-8 

балів; 

 тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 5-6 

балів; 

 реферат переважно компілятивного рівня     3-4 

бали; 

 розкритий лише один окремий аспект  теми                  1-2 

бали. 

Теми рефератів з кожного змістовного модулю викладач пропонує студентам на 

першому занятті відповідного модулю: ЗМ1 – початок вересня; ЗМ2 – початок листопада.   

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 

проводяться модульні контрольні роботи (МК), зокрема, Контрольна робота ЗМ1 

(кінець жовтня) і Контрольна робота ЗМ2 (середина  грудня).  



Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій 

тестовій формі. Тест містить 20 тестових завдань, правильна відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 10 

балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до 

складання МК, і даний модуль йому не зараховується.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАЛІК) 

На передостанній лекції з дисципліни з усього обсягу пройденого і відведеного на 

самостійну роботу студентів матеріалу проводиться підсумкова контрольна робота  (2 

завдання). Студент повинен дати письмову розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 20 балів за одне 

завдання) 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та 

зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні 

помилки при викладі фактичного матеріалу 

 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але 

допущені окремі помилки 

 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 4-6 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня  1-3 

Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі,  додаються до 

балів набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (модульні контрольні 

роботи, бліц-опитування, індивідуальні завдання).   

Обов’язковою вимогою для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є 

набрання студентами не менше 20 балів під час семестрового оцінювання. Для студентів, 

які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 

балів, для одержання заліку необхідно у визначені викладачем терміни пройти співбесіду з 

пропущених лекцій для того, щоб набрати критичний мінімум і бути допущеним до 



складання заліку. Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної 

роботи (заліку) - 36 балів. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

ПМК / залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

  

  



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції С/Р 

Частина 1   

Становлення, розвиток, теоретичні засади археографії 

1 Тема 1. Археографія як наука та навчальна дисципліна  2 2  

2 Тема 2. Витоки та основні етапи становлення археографії 2 2 

3 
Тема 3. Археографічна діяльність у Росії в XVIІІ – ХІХ ст. та її 

вплив на розвиток української археографії 
2 2 

4 
Тема 4. Розвиток археографії в Україні у ХІХ - на початку ХХ 

ст. 
6 2 

5 Тема 5. Тенденції розвитку української археографії у ХХ ст. 4 2 

6 
Тема 6. Зарубіжні українознавчі центри та їх внесок у розвиток 

археографії 
1 2 

7 Індивідуальне завдання за змістом тем ЗМ1 - 6 

8 Контрольна робота 1 (тест) 1  

Частина 2 

Методика археографічної роботи 

та правила видання історичних документів 

7 
Тема 7. Археографічна діяльність наукових установ України на 

сучасному етапі 
2 2 

8 Тема 8. Правила видання історичних документів 2 2 

9 Тема 9. Виявлення та відбір документів для публікації 2 2 

10 
Тема 10. Правила та методи передачі текстів історичних 

документів 
4 2 

11 
Тема 11. Структура на науково-довідковий апарат 

археографічних видань 
4 2 

12 
Тема 12. Використання сучасних інформаційних систем в 

археографії 
1 2 

7 Індивідуальне завдання за змістом тем ЗМ1 - 8 

8 Контрольна робота 2 (тест) 1  

 Всього 34 38 

 

Загальний обсяг 72 год. , в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Самостійна робота – 38 год. 
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