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ВСТУП 

      Навчальна дисципліна «Джерела з історії незалежної України» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0203 гуманітарні науки, 

напрям підготовки  історія 

Викладається у першому семестрі 4 курсу в обсязі – 72 год. (2 кредити 

ECTS) зокрема: лекції 34 год., самостійна робота – 38 год. У курсі 

передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 

Завершується дисципліна заліком.  

 

   Мета дисципліни – формування у студентів комплексної системи знань 

з історії опрацювання, систематизації та використання документів, що 

утворилися за роки незалежності України.  

Завдання – а) ознайомлення студентів з комплексом документів з історії 

України періоду незалежності, його інструментарієм, розкриття методики 

використання джерелознавчого аналізу у роботі над джерелами та у вивченні 

фактів; 

б) оволодіння студентами методами теоретичного джерелознавства, 

зокрема критичного аналізу документів, визначення їхньої об’єктивності та 

достовірності, а також практичних навичок з метою використання їхньої 

інформації у наукових дослідженнях; 

в) з’ясування ролі і місця сучасних методів історичного джерелознавства 

в ознайомленні з комплексом джерел з історії незалежної України, з 

основними закономірностями його утворення, класифікацією та 

особливостями функціонування сукупності новітніх джерел в системі 

сучасного історичного знання. 

Структура курсу: 2 змістових модулі, 17 тем, 17 лекцій. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: теорію джерелознавства, тобто сукупність систематизованих та 

перевірених практикою знань про його предмет, структуру і місце в 

історичній науці. Бути ознайомленим з комплексом історичних джерел, який 

утворився в Україні в 1991 р.- початку XXI ст. Знати норми законодавства 

України, які стосуються відбору і збереження документів в національному 

архівному фонді. Добре уявляти собі зовнішню форму, зміст, інформаційний 

потенціал, особливості використання окремих типів і видів джерел даного 

історичного періоду. 

 

вміти: самостійно користуватися в роботі над джерелами методами 

джерелознавчої критики, зокрема, зовнішньої, предметом якої є форма і 

походження джерела, і внутрішньої, яка вивчає його зміст. На різних етапах 

дослідження навчитися використовувати засоби аналітичної критики, яка має 

своїм об’єктом окремі джерела, і синтетичної – комплекси джерел. Перша 

має на меті отримання окремих фактів, друга – їх сукупності. Результати 

навчання полягають у вмінні студентів оволодіти теоретичними знаннями з 
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історичного джерелознавства; студенти повинні  вміти аналізувати новітнє 

законодавство України, що стосується історичних документів доби 

незалежності України; користуватися науково-довідковим апаратом архівів 

та бібліотек, ресурсами в Інтернет, застосовувати загальноприйняті в 

історичній науці та джерелознавстві методи для здійснення ґрунтовного 

аналізу отриманої інформації.  

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців курс 

«Джерела з історії незалежної України» включений до складу предметів, 

необхідних для підготовки кваліфікаційних спеціалістів з архівознавства. 

Знання з джерелознавства дозволяють розкрити природу джерела, специфіку 

відображення в ньому дійсності, особливості вміщуваної в ньому інформації, 

пізнавальну функцію в історичних дослідження.    

 

Зв’язок з іншими дисциплінами: курс «Джерела з історії незалежної 

України» тісно пов’язаний з іншими навчальними дисциплінами, зокрема з 

«Архівознавством», «Історичним джерелознавством», «Джерелами особового 

походження», «Спеціальними історичними дисциплінами» та ін.  

 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1–6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 7–17. Обов’язковим для заліку є відвідування лекцій, самостійне опрацювання 

джерел і літератури, підготовка реферативних завдань, виконання модульних робіт 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Модульна контрольна 
робота  5 15 5 15 

Самостійна робота  5 15 5 15 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання заліку обов’язковою умовою є 

самостійне опрацювання джерел і літератури та усне перескладання тем під час 

співбесіди з викладачем. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 

студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 

2010 року. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 10 10 40 60 

Максимум 30 30 40 100 
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Шкала відповідності 
 

ЗА 100-

БАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ 

ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ  

ШКАЛОЮ 

90-100  

Зараховано 82-89 

75-81 

66-74 

60-65 

35-59 Не зараховано  

1-34 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  

Змістовий модуль 1. Джерелознавство історії України 1991 р.- 

початку XXI ст.  

 

              Тема 1. Предмет та завдання джерелознавства історії України 1991 

р.- початку XXI ст.  (4 год.)   

   Джерелознавство доби незалежності 1991 р. – початку XXI ст. як 

розділ загального джерелознавства історії України. Теоретичні завдання 

джерелознавства історії України. Нова державна політика в напрямі пошуку, 

збереження та використання джерел з новітньої історії України. Створення 

загальноукраїнського комп’ютерного реєстру історичних пам’яток.   

Загальна характеристика основної літератури, методичних 

рекомендацій та довідкових посібників з питань організації роботи з 

особовими архівними фондами. 
 

       Тема 2. Спеціальні історичні дисципліни у вивченні історичних 

джерел  (4 год.)  
       Формування комплексу спеціальних історичних дисциплін, які 

займаються вивченням різних типів, видів і окремих особливостей джерел. 

Роль окремих спецдисциплін у дослідженні комплексу джерел з історії 

України  1991 р. – початку XXI ст. 

 

Тема 3. Класифікація джерел з історії України 1991 р.- початку XXI 

ст. (4 год.)  
Розробка принципів класифікації комплексу джерел з історії України 

доби незалежності. Дискусійний характер цього питання. Розподіл 

історичних джерел за способом кодування. Інформації. Типи і види 

історичних джерел. 

 

Тема 4. Методи критики джерел з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. (4 год.)  
Методи зовнішньої та внутрішньої критики по відношенню до джерел з 

історії України 1991 р.- початку XXI ст. Синтез джерел. Використання нових 

наукових методів в роботі з писемними джерелами. Вдосконалення методів 

аналізу неписемних джерел. 

 

Тема 5. Дослідницька робота з джерелами (6 год.)  
Система методів джерелознавства, пов’язаних з пошуком, виявленням, 

відбором джерел, їх критичним аналізом, встановленням достовірності та 

інформативної цінності джерела, а також з його наступним науковим 

використанням. Етапи роботи з джерелами. Методика пошуку та виявлення 

джерел. Дослідження джерел. Джерелознавча критика. Методика роботи з 

масовими джерелами.  
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Тема 6. Розвиток джерелознавства в Україні в 1991 р.- початку XXI 

ст.  (3 год.)  
Формування нових наукових концепцій в українському джерелознавстві. 

Розвиток джерелознавства, археографії, евристики, історичної бібліографії в 

незалежній Україні. Публікація збірок джерел. Діяльність Археографічної 

комісії НАН України. Видання підручників, посібників і довідників з 

історичного джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін., 

створених на нових науково-методологічних засадах. 

 

Підсумковий модульний контроль (1 год.) 

 
Змістовий модуль 2. Основні групи джерел з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. 

 

Тема 7. Речові джерела (4 год.) 

Класифікація речових джерел. Нумізматичні пам’ятки як історичне 

джерело. Початок карбування українських грошей з 1992 р. Формування 

української системи нагород. Державні ордени України. Система відзнак 

міністерств і державних установ України. Прапори та штандарти керівників 

держави, міністерств і державних установ, міст і територіальних громад в 

Україні. Однострої силових міністерств і державних службовців в Україні. 

 

Тема 8. Зображальні джерела (4 год.) 

Види і групи зображальних джерел з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. Використання у вивченні зображальних джерел історичних, 

джерелознавчих і мистецькознавчих методів. Паперові грошові знаки як 

історичне джерело. Паперові грошові знаки незалежної України 1991 р.- 

початку XXI ст. Герби і емблеми як історичне джерело. Затвердження нової 

державної символіки, місцевих гербів і емблем в Україні після 1991 р. 

Державна символіка на печатках. Твори нового українського живопису.     

 

Тема 9. Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні) (4 год.)  

Кінофотовідеодокументи як специфічна форма зображальних джерел. 

Відображення в кінофотовідеодокументах історичної інформації про події 

політичного, економічного та культурного життя народу. Фотодокументи як 

історичне джерело. Загальні принципи критичного аналізу кіно 

фотодокументів. Кінематограф та телебачення в незалежній Україні 1991 р.- 

початку XXI ст. Вплив державної політики, замовників і авторів кіно 

відеопродукції на її зміст.    

 

Тема 10. Картографічні джерела (4 год.) 

Географічна карта як історичне джерело. Історія картографії та 

картографічне джерелознавство. Особливості джерелознавчої критики 

картографічних джерел. Масштаб і система координат на картах. Знаки і 

умовні зображення на картах. Історичні і сучасні карти України. Діяльність 

Відділу історичної географії та картографії Інституту історії України НАН 
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України. Використання сучасних карт України як важливого навчального, 

наукового та ілюстративного матеріалу.  

 

Тема 11. Актові та діловодні документи (4 год.) 

Актові джерела як історичне джерело. Публічно-правові і приватно-

правові акти. Методи дипломатики у вивченні актових джерел. Законодавчі 

та нормативні документи органів влади Української держави 1991 р.- початку 

XXI ст. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. Діловодна документація міністерств і державних установ України. 

Діловодна документація приватних підприємств і організацій.    

   

Тема 12. Статистичні джерела (6 год.) 

Утворення в Україні 1991 р.- початку XXI ст. різноманітних 

статистичних джерел, які виникли внаслідок масових обстежень, описів, 

переписів, запровадження стандартизованого обліку та звітності. Матеріали 

промислової, сільськогосподарської, етнічної, демографічної, соціальної, 

адміністративної, військової, торговельної статистики України. Закон «Про 

державну статистику» від 1992 р. Матеріали збірників «Народне 

господарство України», «Статистичний щорічник України», «Населення 

України», часопису «Статистика України» як джерела статистичної 

інформації.  

 

Тема 13. Матеріали соціологічних досліджень (4 год.) 

Особлива роль соціологічних досліджень в Україні в зв’язку з процесами 

демократизації і переходу до ринкової економіки. Анкети, інтерв’ю, 

спостереження, зібрані в ході соціологічних опитувань як джерело першого 

рівня. Узагальнені наслідки соціологічних опитувань, оформлені у вигляді 

звітів, інформаційних повідомлень, довідок, статей, монографій як джерело 

другого рівня. Особливості джерелознавчої критики матеріалів соціологічних 

досліджень. Коректні та некоректні соціологічні дослідження. 

 

Тема 14. Документи громадських об’єднань та політичних партій (4 

год.)   

Утворення громадянських рухів і політичних партій в умовах розвитку 

демократії в Україні на початку 90-х рр. XX ст. Поділ документів політичних 

партій і рухів на конкретні групи: статути партій та об’єднань; програмні 

документи  партій та об’єднань; матеріали з’їздів, конференцій, пленумів, 

засідань центральних і місцевих органів партій та об’єднань; листування 

партійних і громадських організацій; виступи на з’їздах, конференціях, у 

пресі лідерів партій та об’єднань.   

 

Тема 15. Судово-слідчі документи (4 год.) 

Судова реформа в незалежній Україні. Створення Конституційного і 

Верховного судів України. Структура  судів загальної юрисдикції. 

Спеціалізовані суди в Україні. Особливості здійснення в Україні судочинства 

і прокурорського нагляду. Поділ судово-слідчих документів на три групи: 

слідчі матеріали, судові документи, матеріали прокурорського нагляду.  
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Тема 16. Періодична преса (4 год.) 

Періодична преса – газети і журнали в Україні в 1991- початку XXI ст. 

Різноманітна інформація в періодичних виданнях: документальна, поточно-

хронікальна, особового характеру. Практика публікації на сторінках газет і 

журналів офіційних постанов державної влади України, документів 

політичних партій і організацій. Оперативність подання інформації про події, 

ліквідація цензурних обмежень в роботі преси в Україні. Особливості 

критичного аналізу повідомлень преси. Необхідність застосування 

порівняльного аналізу відомостей, що містять у собі газети та журнали 

різних політичних орієнтацій.  

 

Тема 17. Наукова та художня література (3 год.)  

Видання наукової літератури в Україні в 1991- початку XXI ст. 

Відображення на її сторінках напрямів розвитку науки в Україні в даний 

історичний період. Концептуальні, методологічні зміни в наукових працях з 

гуманітарних дисциплін. Видання наукових, науково-популярних, навчально-

методичних праць. Видання художньої літератури в Україні в новітній час. 

Відображення аспектів історії України в художній публіцистиці.  

 

Підсумковий модульний контроль (1 год.) 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість 

годин 

лекції С/Р 

Змістовий модуль 1   

Джерелознавство історії України 1991 р.- початку XXI ст.  

1 
Тема 1. Предмет та завдання джерелознавства історії 

України 1991 р.- початку XXI ст. 2 2  

2 
Тема 2. Спеціальні історичні дисципліни у вивченні 

історичних джерел   
2 2 

3 
Тема 3. Класифікація джерел з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. 
2 2 

4 
Тема 4. Методи критики джерел з історії України 1991 

р.- початку XXI ст. 
2 2 

5 Тема 5. Дослідницька робота з джерелами 2 4 

6 
Тема 6. Розвиток джерелознавства в Україні в 1991 р.- 

початку XXI ст. 
1 2 

 Модульна контрольна робота 1 1  

Змістовий модуль 2. 

Основні групи джерел з історії України 1991 р.- початку XXI ст. 

7 Тема 7. Речові джерела 2 2 

8 Тема 8. Зображальні джерела 2 2 

9 Тема 9. Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні) 2 2 

10 Тема 10. Картографічні джерела 2 2 

11 Тема 11. Актові та діловодні документи 2 2 

12 Тема 12. Статистичні джерела 2 4 

13 Тема 13. Матеріали соціологічних досліджень 2 2 

14 
Тема 14. Документи громадських об’єднань та 

політичних партій 
2 2 

15 Тема 15. Судово-слідчі документи 2 2 

16 Тема 16. Періодична преса 2 2 

17 Тема 17. Наукова та художня література 1 2 

 Підсумкова модульна контрольна робота 1  

 Всього 34 38 

 

Загальний обсяг 72 год. , в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Самостійна робота – 38 год. 
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Змістовий модуль 1  

Джерелознавство історії України 1991 р.- початку XXI ст.   

ТЕМА 1.   Предмет та завдання джерелознавства історії України 1991 р.- 

початку XXI ст.  (4 год.) 

ЛЕКЦІЯ 1. Предмет та завдання джерелознавства історії України 1991 р.- 

початку XXI ст.   

   Джерелознавство доби незалежності 1991 р. – початку XXI ст. як 

розділ загального джерелознавства історії України. Теоретичні завдання 

джерелознавства історії України. Нова державна політика в напрямі пошуку, 

збереження та використання джерел з новітньої історії України. Створення 

загальноукраїнського комп’ютерного реєстру історичних пам’яток.   

Загальна характеристика основної літератури, методичних 

рекомендацій та довідкових посібників з питань організації роботи з 

особовими архівними фондами. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Визначте місце джерелознавства історії України у системі історичних 

наук та українознавства.   

2. Ознайомтеся з новими технічними прийомами вивчення та 

використання історичних джерел.  

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Охарактеризуйте джерела з новітньої історії в фондах центральних 

архівів України.  

2. Назвіть принципи організації відбору і збереження документів в 

архівах сучасної України. 

3. Поясніть розробку теорії джерелознавства в Україні в добу 

незалежності.  

 

Рекомендована література 

1. Архівознавство. Підручник. – К., 1998.  

2. Джерелознавство історії України. Довідник. Навч. посібник. – К., 

1998. 

3. Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України: Теорія та 

методи. – Дніпропетровськ, 1995. 

4. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. – 

Львів, 1999. 

5. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

 

Тема 2. Спеціальні історичні дисципліни у вивченні історичних 

джерел (4 год.) 

Лекція 2. Спеціальні історичні дисципліни у вивченні історичних 

джерел 

Формування комплексу спеціальних історичних дисциплін, які 

займаються вивченням різних типів, видів і окремих особливостей джерел. 
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Роль окремих спецдисциплін у дослідженні комплексу джерел з історії 

України  1991 р. – початку XXI ст. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

 

1. Порівняйте предмет дослідження фалеристики та медальєрики, 

нумізматики та боністики  

2. Порівняйте предмет дослідження геральдики та сфрагістики, 

палеографії та епіграфіки 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Назвіть основні завдання джерелознавчої евристика 

2. Охарактеризуйте методи археографії в роботі з джерелами з новітньої 

історії України. 

3. Історична бібліографія та її місце в сучасному джерелознавстві. 

 

Рекомендована література 

1. Специальные исторические дисциплины. – К., 1992.  

2. Введенський А., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні 

дисципліни. – К., 1963   

3.Леонтьева Г.А., Шторгин П.АВ., Кобрин В.Б. Вспомогательные 

исторические дисциплины – М., 2000. 

        4. Каменцева Е.И. История вспомогательных исторических дисциплин. – 

М., 1979. 

5. Вспомогательные исторические дисциплины. – К., 1988. 

 

Тема 3. Класифікація джерел з історії України 1991 р.- початку XXI 

ст. (4 год.) 

Лекція 3. Класифікація джерел з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. 

Розробка принципів класифікації комплексу джерел з історії України 

доби незалежності. Дискусійний характер цього питання. Розподіл 

історичних джерел за способом кодування. Інформації. Типи і види 

історичних джерел. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Дайте характеристику головних типів і видів зображальних джерел.  

2. Дайте характеристику головних типів і видів писемних джерел. 

 

Контрольні запитання та завдання 

 

1. Назвіть речові джерела з історії України 1991 р.- початку XXI ст.  

2. Охарактеризуйте зображальні джерела з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. 

       3. Визначте основні писемні джерела з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. 
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Рекомендована література 

1. Богдашина О.М. Джерелознавство історії України: теорія, методика, 

історія. – Харків, 2005. 

2. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

3. Конончук І.М. Джерелознавство: Навчально-методичний посібник. – 

Ніжин, 2004. 

4. Лукашевич О.А., Манжул К.В. Хрестоматія з теоретичного 

джерелознавства: Навчально-методичний посібник. –Кіровоград, 1998. 

5. Скорейко Г.М. Джерелознавство історії України. – Чернівці, 2003. 

 

Тема 4. Методи критики джерел з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. (4 год.) 

Лекція 4. Методи критики джерел з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. 

Методи зовнішньої та внутрішньої критики по відношенню до джерел з 

історії України 1991 р.- початку XXI ст. Синтез джерел. Використання нових 

наукових методів в роботі з писемними джерелами. Вдосконалення методів 

аналізу неписемних джерел. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Дайте визначення внутрішньої критики. 

2. Дайте визначення зовнішньої критики. 

3. Визначить зміст понять аналітичної і синтетичної критики.  

 

Контрольні запитання та завдання 

 

1. Назвіть основні етапи джерелознавчої критики.  

2. Охарактеризуйте методику аналітичної та синтетичної критики 

джерел.  

 

Рекомендована література 

1. Богдашина О.М. Джерелознавство історії України: теорія, методика, 

історія. – Харків, 2005  

2. Джерелознавство історії України. Довідник. Навч. Посібник. – К., 

1998. 

3. Історична наука: термінологічний та понятійний довідник. – К., 2003.  

4. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

5.Лукашевич О.А., Манжул К.В. Хрестоматія з теоретичного 

джерелознавства: Навчально-методичний посібник. –Кіровоград, 1998. 

 

Тема 5. Дослідницька робота з джерелами (6 год.) 

Лекція 5. Дослідницька робота з джерелами 

Система методів джерелознавства, пов’язаних з пошуком, виявленням, 

відбором джерел, їх критичним аналізом, встановленням достовірності та 

інформативної цінності джерела, а також з його наступним науковим 

використанням. Етапи роботи з джерелами. Методика пошуку та виявлення 
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джерел. Дослідження джерел. Джерелознавча критика. Методика роботи з 

масовими джерелами.  

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Дайте характеристику основних етапів розвитку методики 

джерелознавства в світі і в Україні. 

2. Навчіться повноцінно використовувати науково-довідковий апарат 

архівів для пошуку джерел. 

 

Контрольні запитання та завдання 

 

1. Поясніть методику атрибуції історичних джерел. 

2. Визначте основні критерії інтерпретації історичних джерел. 

3. Назвіть методи джерелознавчого аналізу. 

 

Рекомендована література 

1. Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения. – 

Ростов-на-Дону, 1971. 

2. Джерелознавство історії України. Довідник. Навч. Посібник. – К., 

1998. 

3. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

4. Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: Учеб. Пособие. – М., 2000. 

5. Медушевская О.М.  Источниковедение: теорія, история и метод. – М., 

1996. 

 

Тема 6. Розвиток джерелознавства в Україні в 1991 р.- початку XXI 

ст.  (3 год.) 

Лекція 6. Розвиток джерелознавства в Україні в 1991 р.- початку 

XXI ст.   

Формування нових наукових концепцій в українському джерелознавстві. 

Розвиток джерелознавства, археографії, евристики, історичної бібліографії в 

незалежній Україні. Публікація збірок джерел. Діяльність Археографічної 

комісії НАН України. Видання підручників, посібників і довідників з 

історичного джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін., 

створених на нових науково-методологічних засадах. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Визначить особливості пострадянського періоду розвитку 

українського джерелознавства.  

2. Дайте оцінку внеску вчених діаспори у становлення українського 

джерелознавства.  

Контрольні запитання та завдання 

 

1. Назвіть нові наукові концепції сучасного українського 

джерелознавства.  
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2. Назвіть приклади публікації документів в Україні в 1991 р.- початку 

XXI ст.  

3. Охарактеризуйте процес повернення української документальної 

спадщини в Україну на сучасному етапі.  

 

Рекомендована література 

1. Богдашина О.М. Джерелознавство історії України: теорія, методика, 

історія. – Харків, 2005  

2. Воронов В.І. Джерелознавство історії України. – Дніпропетровськ, 

2003. 

3. Журба О.І. Становлення української археографії: люди, ідеї, 

інституції. – Дніпропетровськ, 2003. 

4. Дніпропетровськ, 2003. 

5. Історичне джерелознавство. – К., 2002. 

 
Запитання модульного контролю 1. 

 

1. Методи джерелознавчого дослідження (критика історичних джерел; 

методи джерелознавчої критики: зовнішня та внутрішня критика джерел; 

групи методів джерелознавчої критики). 

2. Основні категорії історичних джерел сучасного українського 

джерелознавства. 

3. Основні етапи розвитку методики джерелознавства у світі та в Україні. 

4. Основні етапи роботи з історичними джерелами 

5. Дайте визначення поняття «архівна евристика».   

          

Типове завдання модульного контролю 1. 

 

1. Охарактеризуйте основні категорії історичних джерел сучасного 

українського джерелознавства. 
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Змістовий модуль 2. 

Основні групи джерел з історії України 1991 р.- початку XXI ст. 

 
Тема 7. Речові джерела з історії України 1991 р.- початку XXI ст. 

 (4 год.) 

Лекція 7. Речові джерела з історії України 1991 р.- початку XXI ст. 

Класифікація речових джерел. Нумізматичні пам’ятки як історичне 

джерело. Початок карбування українських грошей з 1992 р. Формування 

української системи нагород. Державні ордени України. Система відзнак 

міністерств і державних установ України. Прапори та штандарти керівників 

держави, міністерств і державних установ, міст і територіальних громад в 

Україні. Однострої силових міністерств і державних службовців в Україні. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Дайте загальну характеристику речових джерел з історії України 1991 

р.- початку XXI ст. 

2. Визначте інформаційні можливості речових джерел для вивчення 

історії України. 

 

Контрольні запитання та завдання 
1. Назвіть речові джерела з історії України 1991 р.- початку XXI ст. 

2. Наведіть приклади нумізматичних джерел з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. 

3. Проілюструйте фалеристичні джерела з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. 

 

Рекомендована література 

1. Білоблоцький М.П. та ін. Відзнаки Президента України: Ордени, 

медалі, нагородна зброя. – К., 1999. 

2. Зварич В.В., Шуст Р.М. Нумізматика (словник). – Тернопіль, 1998.  

3. Нагороди України: У 3 т. – К., 1996.  

4. Орден Ярослава Мудрого // Урядовий кур’єр. – 1995. – 29 серпня. 

5. Тхоржевський Р.Й. Нариси історії грошей в Україні. – Тернопіль, 

1999. 

 

 

Тема 8. Зображальні джерела з історії України 1991 р.- початку XXI 

ст. (4 год.) 

Лекція 8. Зображальні джерела з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. 

Види і групи зображальних джерел з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. Використання у вивченні зображальних джерел історичних, 

джерелознавчих і мистецькознавчих методів. Паперові грошові знаки як 

історичне джерело. Паперові грошові знаки незалежної України 1991 р.- 

початку XXI ст. Герби і емблеми як історичне джерело. Затвердження нової 

державної символіки, місцевих гербів і емблем в Україні після 1991 р. 

Державна символіка на печатках. Твори нового українського живопису.     
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Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Ознайомтеся з бонами незалежної України 1991 р.- початку XXI ст. 

2. Визначіть основні етапи розробки і впровадження нової державної і 

місцевої символіки в Україні в 1991 р.- початку XXI ст. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Охарактеризуйте паперові гроші незалежної України 1991 р.- початку 

XXI ст. 

2. Опишіть герби та емблеми незалежної України 1991 р.- початку XXI 

ст. 

3. З’ясуйте значення живопису в Україні 1991 р.- початку XXI ст. як 

історичного джерела. 

 

Рекомендована література 

1. Банкноти і монети України: Ілюстрований каталог. Щорічний додаток 

до журналу «Вісник національного банку України». – К., 2003. 

2. Гречило А.Б. Герби міст і сіл України (XVI- І половина XX ст.). – К., 

2001.  

3. Державна символіка України: Навч. Посібник. – К., 2004. 

4. Сумитин Ю.С. Свидетели времени: историко-сфрагистический очерк. 

– Луганск, 2004.  

5. Рябченко П., Рябченко Г. 150 років грошових недержавних емісій на 

території України (1848-1998) // Українська нумізматика та боністика. – 1999. 

– № 2.  

 

Тема 9. Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні) джерела з історії 

України 1991 р.- початку XXI ст. (4 год.) 

Лекція 9. Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні) джерела з історії 

України 1991 р.- початку XXI ст. 

Кінофотовідеодокументи як специфічна форма зображальних джерел. 

Відображення в кінофотовідеодокументах історичної інформації про події 

політичного, економічного та культурного життя народу. Фотодокументи як 

історичне джерело. Загальні принципи критичного аналізу кіно 

фотодокументів. Кінематограф та телебачення в незалежній Україні 1991 р.- 

початку XXI ст. Вплив державної політики, замовників і авторів кіно 

відеопродукції на її зміст.   

  

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Визначіть, в яких місцевих архівах України зберігаються 

кінофотодокументи. 

2. Визначіть основні напрями використання кіно фотодокументів в 

історичних дослідженнях. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Розгляньте фотографію як джерело вивчення сучасного життя.  
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2. Охарактеризуйте сучасний український кінематограф як історичне 

джерело. 

3. Проаналізуйте відеопродукцію сучасного українського телебачення як 

історичне джерело.  

 

Рекомендована література 

1. Джерелознавство історії України. Довідник. Навч. Посібник. – К., 

1998.  

  

2. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

3. Макарчик С. Історичні неписемні джерела. – Львів, 2002.  

4. Маркітан Н. Кінофотодокументи як історичне джерело // Історичні 

джерела та їх використання. – К., 1971. – Вип. 6.  

 

 

Тема 10. Картографічні джерела з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. (4 год.) 

Лекція 10. Картографічні джерела з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. 

Географічна карта як історичне джерело. Історія картографії та 

картографічне джерелознавство. Особливості джерелознавчої критики 

картографічних джерел. Масштаб і система координат на картах. Знаки і 

умовні зображення на картах. Історичні і сучасні карти України. Діяльність 

Відділу історичної географії та картографії Інституту історії України НАН 

України. Використання сучасних карт України як важливого навчального, 

наукового та ілюстративного матеріалу.  

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Визначіть відмінність між предметами дослідження історичної 

картографії і історичної географії. 

2. Ознайомтеся з сучасними методами створення географічних карт.  

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Назвіть сучасні картографічні атласи України. 

2. Охарактеризуйте розвиток картографії в сучасній Україні.  

3. Опишіть процес публікації картографічних джерел в Україні 1991 р.- 

початку XXI ст.    

 

Рекомендована література 

1. Картографія та історія України: Зб. наук. праць. – Львів, К., Нью-

Йорк, 2000. 

2. Самищев К.А. Картоведение: Учебник. – М., 1990. 

3. Сосса Р.І. Картографічні твори на території України (1945-2000 рр.): 

Бібліографічний покажчик. – К, 2002.  

4. Сосса Р.І. Картографічні твори, видані ДНВП «Картографія» (1945-

2000 рр.). – К, 2001.  
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5. Сосса Р.І. Топографічне картографування території України (1920-

2002 рр.): Бібліографічний покажчик. – К, 2003.  

 

 

Тема 11. Актові та діловодні документи з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. (4 год.) 

Лекція 11. Актові та діловодні документи з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. 

Актові джерела як історичне джерело. Публічно-правові і приватно-

правові акти. Методи дипломатики у вивченні актових джерел. Законодавчі 

та нормативні документи органів влади Української держави 1991 р.- початку 

XXI  т.. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. Діловодна документація міністерств і державних установ 

України. Діловодна документація приватних підприємств і організацій.    

   

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Ознайомтеся з публікаціями урядових нормативних актів України. 

2. Ознайомтеся з системою діловодства в урядових установах України. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Дослідіть публікації нормативних актів міністерств і відомств 

незалежної України.  

2. Проаналізуйте дипломатичні акти незалежної України. 

3. Опишіть процес відбору і зберігання діловодних документів в фондах 

архівів України в 1991 р.- початку XXI  т.. 

 

Рекомендована література 

1. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. – К., 1991.  

2.Конституція України. – К., 1996. 

3.Документальные  т. ятники: выявление,  т., использование: Учеб. 

Пособие. – М., 1988.  

4. Воронов В.І. Джерелознавство історії України. – Дніпропетровськ, 

2003. 

5. Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. – М., 1970.  

6. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

 

 

Тема 12. Статистичні джерела з історії України 1991 р.- початку XXI 

ст.  (6 год.) 

Лекція 12. Статистичні джерела з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. 

Утворення в Україні 1991 р.- початку XXI ст. різноманітних 

статистичних джерел, які виникли внаслідок масових обстежень, описів, 

переписів, запровадження стандартизованого обліку та звітності. Матеріали 

промислової, сільськогосподарської, етнічної, демографічної, соціальної, 

адміністративної, військової, торговельної статистики України. Закон «Про 

державну статистику» від 1992 р. Матеріали збірників «Народне 
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господарство України», «Статистичний щорічник України», «Населення 

України», часопису «Статистика України» як джерела статистичної 

інформації.  

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Ознайомтеся з формулярами переписних бланків переписів населення 

України. 

2. Ознайомтеся з організацією статистичної звітності державних установ 

України. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Проаналізуйте закон України про державну статистику. 

2. З’ясуйте дані промислової статистики України. 

3. Розгляньте сільськогосподарську статистику України. 

 

Рекомендована література 

1. Воронов В.І. Джерелознавство історії України. – Дніпропетровськ, 

2003.   

2. Джерелознавство історії України. Довідник. Навч. Посібник. – К., 

1998. 

3. Історична наука: термінологічний та понятійний довідник. – К., 2003.  

4. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

 

Тема 13. Матеріали соціологічних досліджень з історії України 1991 

р.- початку XXI ст. (4 год.) 

Лекція 13. Матеріали соціологічних досліджень з історії України 

1991 р.- початку XXI ст. 

Особлива роль соціологічних досліджень в Україні в зв’язку з процесами 

демократизації і переходу до ринкової економіки. Анкети, інтерв’ю, 

спостереження, зібрані в ході соціологічних опитувань як джерело першого 

рівня. Узагальнені наслідки соціологічних опитувань, оформлені у вигляді 

звітів, інформаційних повідомлень, довідок, статей, монографій як джерело 

другого рівня. Особливості джерелознавчої критики матеріалів соціологічних 

досліджень. Коректні та некоректні соціологічні дослідження. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Ознайомтеся з методикою проведення соціологічного опитування.  

2. Ознайомтеся з методами узагальнення соціологічної інформації.   

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Визначте місце опитування громадської думки в Україні в добу 

незалежності. 

2. Зробіть загальний огляд розвитку соціології в Україні в 1991- початку 

XXI ст. 

3. Опишіть методику соціологічних досліджень.  
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Рекомендована література 

 

1. Голосенко Н.А. Социологическая литература в России второй 

половины XIX – начала XX века: Библиограф. указатель. – М., 1995.  

2. Эмпирические социологические исследования в СССР. – М., 1988. 

3. Соціологічні видання 1992-1997 рр.: Бібліографія // Соціологія: 

історія, методи, маркетинг. – 1998. – № 1-2. 

4. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

 

 

Тема 14. Документи громадських об’єднань та політичних партій з 

історії України 1991 р.- початку XXI ст. (4 год.) 

  Лекція 14. Документи громадських об’єднань та політичних партій 

з історії України 1991 р.- початку XXI ст. 

Утворення громадянських рухів і політичних партій в умовах розвитку 

демократії в Україні на початку 90-х рр. XX ст. Поділ документів політичних 

партій і рухів на конкретні групи: статути партій та об’єднань; програмні 

документи  партій та об’єднань; матеріали з’їздів, конференцій, пленумів, 

засідань центральних і місцевих органів партій та об’єднань; листування 

партійних і громадських організацій; виступи на з’їздах, конференціях, у 

пресі лідерів партій та об’єднань.   

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Ознайомтеся зі зберіганням документів політичних партій у 

Центральному державному архіві громадських об’єднань.  

2. Ознайомтеся зі зберіганням документів політичних партій у 

Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. 

3. Ознайомтеся зі зберіганням документів профспілок в архіві Федерації 

профспілок України. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Дослідіть програмні документи політичних партій в Україні як 

історичне джерело. 

2. Назвіть довідники політичних партій в Україні.  

 

Рекомендована література 

1. Воронов В.І. Джерелознавство історії України. – Дніпропетровськ, 

2003.   

2. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

3. Політичні партій в Україні: Інформаційне-довідкове видання. – К., 

2001. 

4. Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. – К., 

1991. 

 

Тема 15. Судово-слідчі документи з історії України 1991 р.- початку 

XXI ст. (4 год.) 
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Лекція 15. Судово-слідчі документи з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. 

Судова реформа в незалежній Україні. Створення Конституційного і 

Верховного судів України. Структура  судів загальної юрисдикції. 

Спеціалізовані суди в Україні. Особливості здійснення в Україні судочинства 

і прокурорського нагляду. Поділ судово-слідчих документів на три групи: 

слідчі матеріали, судові документи, матеріали прокурорського нагляду.  

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Ознайомтеся з процедурою оскарження рішень центральних органів 

влади в судах України.  

2. Ознайомтеся зі здійсненням арбітражу в господарських справах в 

судах України. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Дослідити документи Конституційного суду України.  

2. Назвіть документи Верховного суду України.  

3. Визначте документи спеціалізованих судів України.  

 

Рекомендована література 

1. Закон України «Про Конституційний суд України» // Конституційне 

законодавство України. – К., 2002. 

2. Закон України «Про судоустрій» від 07.02. 2002. 

3. Конституція України. – К., 1996. 

4. Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: Навч. посібник. – К., 2006. 

5. Стефан М.Й. Цивільний процес: Підручник. – К., 2002. 

 

Тема 16. Періодична преса як джерело з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. (4 год.) 

Лекція 16. Періодична преса як джерело з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. 

Періодична преса – газети і журнали в Україні в 1991- початку XXI ст. 

Різноманітна інформація в періодичних виданнях: документальна, поточно-

хронікальна, особового характеру. Практика публікації на сторінках газет і 

журналів офіційних постанов державної влади України, документів 

політичних партій і організацій. Оперативність подання інформації про події, 

ліквідація цензурних обмежень в роботі преси в Україні. Особливості 

критичного аналізу повідомлень преси. Необхідність застосування 

порівняльного аналізу відомостей, що містять у собі газети та журнали 

різних політичних орієнтацій.  

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Визначіть вплив преси на громадсько-політичне життя в Україні. 

2. Ознайомтеся з науковими виданнями в Україні.   

3. Визначіть вплив преси на розвиток освіти, науки, культури в Україні.  

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Дослідіть матеріали «Голосу України» як історичного джерела. 
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2. З’ясуйте роль і місце електронних засобів масової інформації 

України в сучасному джерелознавстві. 

 

Рекомендована література 

1. Джерелознавство історії України. Довідник. Навч. посібник. – К., 

1998. 

2. Друковані та електронні засоби масової інформацій України. Стан на 

01.10.1999 р. Ч. 1. Газети. Кн.. 1, 2; Ч. 2. Журнали. – К., 2000.  

3. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

4. Скорейко Г.М. Джерелознавство історії України. – Чернівці, 2003. 

 

 

Тема 17. Наукова та художня література як джерело з історії 

України 1991 р.- початку XXI ст.  (3 год.) 

 Лекція 17. Наукова та художня література як джерело з історії 

України 1991 р.- початку XXI ст.   

Видання наукової літератури в Україні в 1991- початку XXI ст. 

Відображення на її сторінках напрямів розвитку науки в Україні в даний 

історичний період. Концептуальні, методологічні зміни в наукових працях з 

гуманітарних дисциплін. Видання наукових, науково-популярних, навчально-

методичних праць. Видання художньої літератури в Україні в новітній час. 

Відображення аспектів історії України в художній публіцистиці.  

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

 

1. Вкажіть найбільш характерні особливості наукової літератури як 

історичного джерела. 

2. Встановіть, в якій мірі художня література може вважатися 

історичним джерелом. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Охарактеризуйте наукову літературу України 1991- початку XXI ст.   

2. Назвіть основні групи навчальної літератури України 1991- початку 

XXI ст.   

3. Висвітліть основні праці художньої літератури України 1991- початку 

XXI ст.   

Рекомендована література 

1. Джерелознавство історії України. Довідник. Навч. Посібник. – К., 

1998. 

2. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

3. Історія України в художньо-літературних образах / Упоряд. Б.І. 

Андрусишин, В.Й. Борисенко. – К., 2000. 

4. Макарчук С.А. Писемні джерела з історії України. – Львів, 1999.  
 

Запитання модульного контролю 2. 
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        1. Проаналізуйте сучасні картографічні джерела. Географічна карта як 

історичне джерело. 

2. Загальний огляд зображальних джерел з історії незалежної України. 

3. Місце кінофотофонодокументів в сучасному історичному джерелознавстві 

України.   

4. Документи громадських об’єднань і політичних партій незалежної 

України.   

5. Судово-слідчі документи в Україні доби незалежності.  

6. Матеріали соціологічних досліджень та їх місце в історії незалежної 

України.  

  

Типове завдання модульного контролю 2. 

 

1. Охарактеризуйте судово-слідчі документи в Україні доби незалежності. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна  

1. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. – К., 

1991.  

2. Конституція України. – К., 1996. 

3. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон 

України, прийнятий 23 грудня 1993. – К., 1994. 

4. Положення про центральні державні архіви України, 

затверджене Кабінетом Міністрів України. – К., 1996. 

5. Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: 

Збірник документів. – К., 1996. 

6. Основні правила роботи державних архівів України / Державний 

комітет архівів України, Український науково-дослідний 

інститут архівної справи та документознавства. - К., 2004. 

7. Типове положення про державні галузеві архіви України, 

затверджене Кабінетом Міністрів України. – К., 1996. 

 
Додаткова 

 

8. Архівознавство: Підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів 

України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - 2-ге вид., 

випр. і доп. - К., 2002. 

9. Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви /  

Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-

е вид., доп. - К., 2005. 

10. Видатні вчені Національної Академії Наук України. Особові 

архівні та рукописні фонди академіків і членів-коресплондентів 

у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 

(1918-1998): путівник / Укладачі: О.Боряк, Т. Воронкова, С. 

Даневич. – К., 1998. 

11. Гетьман В.П. Як приймалася Конституція України: Нотатки 

учасника розробки основного закону України. – К., 1996. 

http://www.archives.gov.ua/NB/Regulations_2004.php
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12. Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2003. 

13. Карпенко В. Парламент із середини: нотатки депутата. – К., 

1991. 

14. Кучма Л.Д. О самом главном. – К., 1999.  

15. Джерелознавство історії України. Довідник. Навч. Посібник. – 

К., 1998. 

16. Колобов О. Питання організації роботи з документами особового 

походження у вітчизняному архівному законодавстві // 

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. 

праць. – К., 1999. – Вип. 1. Архів і особа. 

17.  Колобов О.О. Документи особового походження як основний 

елемент джерельної бази для складання біографічного словника 

// Український біографічний словник: історія і проблематика 

створення. Матер. наук.-практ. Конф. (Львів, 8-9 жовтня 1996 р.). 

– Львів, 1997. 

18. Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України: 

Теорія та методи. – Дніпропетровськ, 1995. 

19. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. 

– Львів, 1999. 

20. Леонтьева Г.А., Шторгин П.АВ., Кобрин В.Б. Вспомогательные 

исторические дисциплины – М., 2000. 

21. Богдашина О.М. Джерелознавство історії України: теорія, 

методика, історія. – Харків, 2005. 

22. Конончук І.М. Джерелознавство: Навчально-методичний 

посібник. – Ніжин, 2004. 

23. Лукашевич О.А., Манжул К.В. Хрестоматія з теоретичного 

джерелознавства: Навчально-методичний посібник. – 

Кіровоград, 1998. 

24. Скорейко Г.М. Джерелознавство історії України. – Чернівці, 

2003. 

25. Білоблоцький М.П. та ін. Відзнаки Президента України: Ордени, 

медалі, нагородна зброя. – К., 1999. 

26. Зварич В.В., Шуст Р.М. Нумізматика (словник). – Тернопіль, 

1998.  

27. Нагороди України: У 3 т. – К., 1996.  

28. Орден Ярослава Мудрого // Урядовий кур’єр. – 1995. – 29 

серпня. 

29. Тхоржевський Р.Й. Нариси історії грошей в Україні. – 

Тернопіль, 1999. 

30. Банкноти і монети України: Ілюстрований каталог. Щорічний 

додаток до журналу «Вісник національного банку України». – 

К., 2003. 

31. Гречило А.Б. Герби міст і сіл України (XVI- І половина XX ст.). 

– К., 2001.  

32. Державна символіка України: Навч. Посібник. – К., 2004. 

33. Сумитин Ю.С. Свидетели времени: историко-сфрагистический 

очерк. – Луганск, 2004.  
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34. Рябченко П., Рябченко Г. 150 років грошових недержавних 

емісій на території України (1848-1998) // Українська 

нумізматика та боністика. – 1999. – № 2.  

35. Картографія та історія України: Зб. наук. праць. – Львів, К., 

Нью-Йорк, 2000. 

36. Самищев К.А. Картоведение: Учебник. – М., 1990. 

37. Сосса Р.І. Картографічні твори на території України (1945-2000 

рр.): Бібліографічний покажчик. – К, 2002.  

38. Сосса Р.І. Картографічні твори, видані ДНВП «Картографія» 

(1945-2000 рр.). – К, 2001.  

39. Сосса Р.І. Топографічне картографування території України 

(1920-2002 рр.): Бібліографічний покажчик. – К, 2003.  

40. Голосенко Н.А. Социологическая литература в России второй 

половины XIX – начала XX века: Библиограф. указатель. – М., 

1995.  

41. Эмпирические социологические исследования в СССР. – М., 

1988. 

42. Соціологічні видання 1992-1997 рр.: Бібліографія // Соціологія: 

історія, методи, маркетинг. – 1998. – № 1-2. 

43. Політичні партій в Україні: Інформаційне-довідкове видання. – 

К., 2001. 

44. Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. – 

К., 1991.  
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

1. Розробка теорії джерелознавства в Україні в добу незалежності. 

2. Принципи відбору і умови зберігання документів з новітньої 

історії в фондах архівів України. 

3. Загальноукраїнський комп’ютерний реєстр історичних пам’яток.  

4. Використання методів палеографії, дипломатики та епіграфіки в 

джерелознавчих дослідженнях. 

5. Використання методів геральдики та сфрагістики в 

джерелознавчих дослідженнях. 

6. Використання методів нумізматики та боністики в 

джерелознавчих дослідженнях. 

7. Основні типи і види речових джерел з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. 

8. Основні типи і види зображальних джерел з історії України 1991 

р.- початку XXI ст. 

9.  Основні типи і види писемних джерел з історії України 1991 р.- 

початку XXI ст. 

10.   Методи зовнішньої критики історичних джерел. 

11.  Методи внутрішньої критики історичних джерел. 

12.  Аналітична і синтетична критика історичних джерел. 

13.  Методика атрибуції історичного джерела. 

14.  Методика інтерпретації історичного джерела. 

15.  Методи джерелознавчого аналізу. 

16. Публікація історичних джерел в Україні в 1991 р.- початку XXI 

ст. 

17. Повернення української документальної спадщини в Україну.  

18. Нові українські підручники, посібники і довідники з 

джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін, видані в 

1991 р.- початку XXI ст. 

19. Нагороди України 1991- початку XXI ст.  

20. Відзнаки міністерств і державних установ України 1991 – 

початку XXI ст. 

21. Прапори в Українській державі в 1991- початку XXI ст. 

22. Герби  в Українській державі в 1991- початку XXI ст. 

23. Бони України 1991- початку XXI ст. 

24. Печатки України 1991- початку XXI ст. 

25. Кінофотовідеодокументи в Україні 1991- початку XXI ст. 

26. Географічна карта як історичне джерело. 

27. Картографічні твори в Україні 1991- початку XXI ст. 

28.  Законодавчі акти органів влади України 1991- початку XXI ст. 

29.  Конституція України 1996 р. 

30.  Промислова статистика в Україні 1991- початку XXI ст. 

31.  Сільськогосподарська статистика в Україні 1991- початку XXI 

ст. 

32.  Демографічна статистика в Україні 1991- початку XXI ст. 

33.  Опитування громадської думки в Україні 1991- початку XXI ст. 
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34.  Документи громадських об’єднань і політичних партій 

України 1991 – початку XXI ст. 

35.  Судово-слідчі документи в Україні 1991- початку XXI ст. 

36.  Періодична преса в Україні в 1991- початку XXI ст. 

37.  Документи особового походження в Україні в 1991- початку XXI 

ст. 

38.  Наукова та художня література в Україні в 1991- початку XXI ст. 

 


