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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів систему цілісних знань щодо 

формування, функціонування та використання в наукових дослідженнях джерельного 

комплексу з історії культури України.  

        2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. знати: основні етапи становлення та розвитку джерелознавства історії української 

культури, історію виникнення та функціонування основних різновидів даної джерельної 

групи, особливості комплектування окремими їх видами державних архівів та музеїв 

України та організації їх зберігання, умови доступу до архівної інформації та її 

використання; 

2. вміти: здійснювати пошук джерельної культурологічної інформації, аналізувати 

одержану інформацію та використовувати її у своїй навчальній та науковій діяльності, 

користуватися науково-довідковим апаратом архівів та бібліотек, електронними 

ресурсами та базами даних 

3. володіти елементарними навичками джерелознавчої критики, історичного аналізу, 

встановлення справжності та достовірності інформації джерел з історії культури України. 

 

         3. Анотація навчальної дисципліни: 

Ознайомлення з історією розвитку джерелознавства історії культури України. 

Розкриття обставин формування колекцій культурологічних комплексів джерел в архівних 

та музейних установах. Визначення основних завдань та напрямів організації їх збирання, 

дослідження та зберігання. Встановлення причин старіння документів даної групи та умов 

для забезпечення їх довготривалого зберігання. Висвітлення загальної методології та 

конкретної методики у процесі пошуку, виявлення та використання джерел з історії 

української культури.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): полягають у формуванні у студентів цілісної системи 

знань про теорію та практику роботи з джерелами з історії культури. В результаті 

вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи сутності наукової 

джерелознавчої та культурологічної методології, вміти формулювати основне завдання із 

вивчення певної категорії джерел даної групи, здійснювати їх науковий пошук, виявлення 

та відбір, досліджувати та використовувати в науковій роботі у відповідності до вимог 

джерелознавчої теорії та практики, забезпечувати їх описування, дослідження та 

використання в наукових дослідженнях. 

 

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 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати термінологічно-понятійний апарат 

джерелознавства історії культури України. 

Лекція Контрольна 

робота 1 

(тест) 

4% 

1.2 Знати основні етапи  його становлення в 

Україні. 

Лекція Контрольна 

робота 2 

(тест) 

4% 

1.3 Знати сутність понять джерело, культура, Лекція Контрольна 7% 



культурологія, історіографія. робота 1 

(тест) 

1.4 Знати внесок провідних українських 

науковців у розробку засад джерелознавства 

історії культури України. 

Лекція, семінар Контрольна 

робота 2 

(тест) 

7% 

2.1 Вміти охарактеризувати основні засоби та 

методи роботи з культурологічними 

документами. 

Семінар Усне опитування 8% 

2.2 Вміти визначати і використовувати на 

практиці методи описування джерел даної 

групи. 

Семінар Усне опитування 8% 

2.3 Вміти визначити ступінь збереженості 

джерел даної групи. 

Семінар Усне опитування 7% 

2.4 Вміти визначити вплив конкретних 

історичних обставин на зміст та форму 

культурологічних джерел. 

Семінар Усне опитування 7% 

2.5 Вміти провести порівняльний аналіз 

інформації джерел з історії культури. 

Самостійна робота Реферат 4% 

2.6 Вміти розрізняти основні різновиди 

культурологічних джерел. 

Самостійна робота Реферат 4% 

2.7 Вміти встановити ступінь відображення у 

них історичних реалій. 

Лекція, самостійна 

робота 

Екзамен 20% 

2.8 Вміти з’ясувати причини втрати значних 

комплексів джерел з історії української 

культури. 

Лекція, самостійна 

робота  

Екзамен 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання 

дисципліни  (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2. 1.3. 1.4. 2.1 2.2 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7. 2.8. 

             

Уточнюються             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота 1, (тест): РН 1.1, 1.3. – 11 балів/6 балів. 

Контрольна робота 2 (тест): РН 1.2, 1.4 – 11 балів/6 балів. 

2. Реферат 1: РН 2.5 – 4 бали/3 бали. 

Реферат 2: РН 2.6 – 4 бали/3 бали. 

3. Робота під час семінарських занять 1 ЗМ: РН 2.1-2.2 – 16 балів/10 балів. 

Робота під час семінарських занять 2 ЗМ: РН 2.3-2.4– 14 балів/8 балів. 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – екзамен; 

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

- оцінюються такі результати навчання студента як 
вміння віднаходити та опрацьовувати 

інформацію культурологічного змісту, визначати та класифікувати культурологічні 

джерела, аналізувати ступінь їх повноти та достовірності; 

- форма проведення екзамену – письмова, види завдань –  загальні теоретичні завдання, які 

потребують розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається складеним – 24 

бали. 

Необхідна умова допуску до екзамену: студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав 

менше, ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). 

Рекомендований мінімум допуску до екзамену 36 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 рефератів); бали отримані під час 

усних опитувань. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-8. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання 

(екзамен). 

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

балів; підсумкове оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів). 

 
Змістовий модуль 1 

 

Загальна характеристика джерел з 

історії української культури 

 

Змістовий модуль 2 

Джерела з історії культури 

України Х – поч. ХХ ст. 

 

 

Екзам

ен 

31 заліковий бал (максимум) 29 залікових балів (максимум)  

40 Семінар Самостійна Модульний Семінар Самостійна Модульний 



робота контроль робота контроль балів 

16 

(максимум) 

4 

(максимум) 

11 

(максимум) 

14 

(максимум) 

4 

(максимум) 

11 

(максимум) 

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 0,5 

до 2 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     0,5 бала; 

 логіка викладення       0,5 бала; 

 використання основної і додаткової літератури  0,5 бала; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  0,5 бала. 

 

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового 

модулю, зокрема Реферат 1 (остання декада жовтня) і Реферат 2 (остання декада грудня). 

Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   4 бали; 

 тема розкрита неповно       3 бали; 

 реферат суто компілятивного рівня     2 бали; 

 розкритий лише окремий аспект      1 бал. 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 

проводяться контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1 

(остання декада жовтня) і Контрольна робота 2 (остання декада грудня). Завдання з 

тестування містить 22 запитання, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 0,5 

бала. 

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. 

 

Екзаменаційний білет містить два загальні теоретичні питання, відповідь на кожне 

з яких оцінюється в 20 балів. Критеріями оцінювання відповіді є: 

• 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 деякі аспекти проблеми  7-9; 

• Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі  

фактичного матеріалу         4-6; 

• Відповідь має значні помилки                    1-3. 

 

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового 

оцінювання не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 

обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт (отримання не менше 6 

балів з 11 можливих за кожну). Рекомендований мінімум для допуску до екзамену – 36 

балів (тобто не менше 60% від загальної кількості балів, які можливо отримати під час 

семестрового оцінювання). 

Умовою отримання студентом позитивної підсумкової оцінки є досягнення ним не 

менше 60% від загальної кількості балів, які можливо отримати на екзамені (не менше 24 



із 40). 

 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Екзамен  Підсумкова 

оцінка 

Рекомендований 

мінімум 

19 17 24 60 

Максимум 31 29 40 100 

 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

  

  

88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських занять 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

Розділ 1. Загальна характеристика джерел з історії української культури 

1. 

Вступ. 

Тема 1. Предмет, завдання та історіографія 

курсу 

2 2 8 

2. 
Тема 2. Джерела з історії культури: поняття та 

класифікація. 
4 2 10 

3. 
Тема 3. Вербальні джерела з історії української 

культури. 
4 2 8 

4. Тема 4. Невербальні джерельні комплекси. 2 1 10 

5. Реферат 1 - - 2 

6. Контрольна робота 1  1  

Розділ 2. Джерела з історії культури України Х – поч. ХХ ст. 

7. 

Тема 5. Зародження та формування історико-

культурного джерельного комплексу на теренах 

України в додержавний період. 

4 2 10 

8. 
Тема 6. Джерела з історії культури Київської 

Русі. 
4 2 10 

9. 
Тема 7. Джерела з історії культури козацької 

доби. 
4 2 10 

10. 
Тема 8. Джерела з історії культури України ХІХ 

– початку ХХ ст. 
2 1 8 

11. Реферат 2 - - 2 

12.  Контрольна робота 2 - 1 - 

 ВСЬОГО 26 16 78 
 



 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Семінари – 16 год. 

Самостійна робота – 78 год. 
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Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку: Теди доп. 

республ.наради. – К., 1988. 
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