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1. Загальнаінформація 

Назва дисципліни Документальні джерела інформації та архівна евристика 
Викладач Тупчієнко Микола Петрович, кандидат історичних наук, доцент 
Контактний телефон 066-624-12-19 
E-mail: tupchy_mp@ukr.net 
Консультації очні – відповідно до затвердженого графіка консультацій; 

онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom(за запитом здобувача) 
Система дистанційного 
навчання moodle.kntu.kr.ua Distancelearning CNTU 

 
 

2. Анотація додисципліни 
«Документальні джерела інформації та архівна евристика» – одна здисциплін гуманітарного циклу. В центрі уваги– джерело інформації, 

видиджерел як історичних явищ, що виникають у певних соціальних умовах 
тависвітлюютьїх;закономірностіформуванняструктуридокументальноїджерельної бази, відтворення в ній історичного 
процесу;методипошуку,аналізу та використання в науково-дослідній роботі різних джерел з історіїУкраїни.Навчальна дисципліна має 
інформаційне, методологічне, пізнавальне 
іпрактичнезначення,оскількидозволитьглибшеусвідомитилогікупошукуретроспективноїдокументноїінформаціїзметоюїї ефективного 
використанняу науковомудослідженні. 

 
3. Мета і завдання дисципліни 

Мета дисципліни: формування культури інформаційногопошукудляефективноговиявленняархівнихдокументів 
таорганізаціїїхвикористання атакож питань історіографії джерелознавства, необхідних для оволодінняархівноюевристикою. 

Завдання вивчення дисципліни:  
• ознайомлення студентів з основними актуальними концепціями вивчення документальних джерел інформації;  
• характеристика документального джерела як феномена культури і реального об’єкта соціального пізнання, антропологічного орієнтиру 

гуманітарних наук; 
 • ознайомлення студентівіз джерелознавчим аналізом і синтезом, структурою джерелознавчого дослідження, використанням джерел у 
науках про людину; 
 • визначення специфіки методів роботи з документальними джерелами з історії України;  
• здійснення ефективного пошуку ретроспективної соціальної інформації із застосуванням архівних евристичних методів;  
• формування вмінь поєднання інформаційного, джерелознавчого пошуку з комплексом знань про закономірності формування документів 

фондоутворювачем; 
 • визначення специфіки методів роботи з документальними джерелами з історії України. 

4. Формат дисципліни 
Дляденноїформинавчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуваннямелектроннихпрезентацій у 



поєднані із практичними роботами, виконанням самостійно підготовлених завдань. 
Форматочний(offline/Facetoface). 

Для заочної форми навчання: 
Форматочний(offline/Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 
 

5. Результати навчання 
У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен: 

знати:  
• предмет , завдання, методи архівної евристики як спеціальної історичної дисципліни;  
• історію архівної справи; принципи, методи дослідження в архівознавстві; основні закономірності розвитку архівної справи, види архівної 

роботи, нормативно-правову базу діяльності архівних установ, понятійний апарат і актуальні теорії архівознавства, сучасні системи архівних 
установ України; принципи класифікації та обліку документів у державних архівах;  

• основні етапи та провідні тенденції розвитку корпусу сучасних документальних джерел інформації , характерні риси кожного з основних 
видів документальних джерел конкретної історичної доби українського суспільства, їх співвідношення і взаємозв’язок між собою;  

• зміст, фактологічну цінність і достовірність найбільш значимих документальних пам’яток з історії України; основні археографічні 
публікації писемних джерел з історії України.  

вміти:  
• організовувати пошук різноманітних видів документних джерел з історії України з метою їх використання в архівній, археографічний, 

музейній та комунікаційній діяльності; 
• застосовувати методологію інформаційного дослідження; аналізувати історичні документи з метою отримання ретроспективної 

інформації; 
• оперувати основними термінами та поняттями історичного джерелознавства, архівознавства на рівні відтворення, тлумачення та 

використання у власних наукових роботах;  
• супроводжувати архівний пошук джерелознавчим аналізом виявлених документів.  
 

6. Обсяг дисципліни 
 

Вид роботи Кількість годин 
Лекції 10 

Практичні заняття 20 

Самостійна робота 60 
Разом 90 

 
7. Ознакидисципліни 

 



Рік 
викладання 

Курс 
(рік навчання) 

 
Семестр 

Кількість 
кредитів / годин 

Кількість 
змістових модулів 

Вид підсумкового 
контролю 

Нормативна / 
вибіркова 

2021/2022 ІV 8 3/ 90 2 Залік Вибіркова 
 
 

8. Пререквізити 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни  істотно підвищиться, якщо здобувач попередньо опанував та/або повторив матеріал дисциплін 

«Вступ до фаху та основи наукових досліджень», «Архівознавство» тощо. 
 

9.Технічнетапрограмнезабезпечення/обладнання 
Уперіодсесіїбажаноматимобільнийпристрій(телефон)дляоперативноїкомунікаціїзадміністрацієютавикладачами з приводу проведення 

занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом 
углобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)рефератіві самостійнихробіт. 

 
10.Політика курсу 

 
Академічнадоброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 

Відвідання занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 

Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 

 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 

студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та 
формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення про дотримання 
академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ». 
Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 
 

11. Навчально-методична картадисципліни 
 

Кількість годин  
Тема 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 



Змістовиймодуль1.Поняттяінформаціїтаїїдокументальні джерела.    
Тема1. Інформація та інформаційні процеси. 
Поняттяінформації.Сприймання інформації.Види інформації.Властивості інформації. 
Інформаційніпроцеси.Поняттяпроінформаційніпроцеси.Носіїповідомлень.Формитазасобипередав
анняповідомлень.Опрацюванняповідомлень.Кодуванняповідомлень.Інформаційнадіяльністьлюд
ини.Інформаційніресурси. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
7 

Тема 2. Основні джерелознавчі категорії. 
Історичний факт як категорія джерелознавства. Поняття історичного джерела.Першоджерело та 
вторинне джерело. Позаджерельне знання.Джерельна база, її структура та рівні. 

 
1 

 
2 

 
7 

Тема3.Класифікаціядокументнихджерелінформації. 
Писемні історичні джерела. Документальні історичні джерела. Оповідні історичні джерела. 
Визначення достовірності документальних та оповідних писемних джерел. 

 
2 

 
2 

 
7 

Тема4.Теоретичніпроблемиджерелознавства. 
Проблематикаджерелознавства:джерело,текст,твір,автор.Від джерелознавства до 
методологіїгуманітарного 
дослідження.Історичнеджерелоякантропологічнийорієнтиргуманітарногознання.Методика 
пошукуджерелнаукової інформації. Поняття методики джерелознавства. Критерії пошуку джерел 
інформації.Методипошукуінформації.Джерелознавчий аналіз та джерелознавчий 
синтез.Структураджерельної базидослідження.Джерелавнауках пролюдину. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
7 

Змістовий модуль 2. Інформаційні,бібліографічні,архівніджерелаінформації. 
Етапиінформаційно-аналітичноїроботи. 

   

Тема 5. Інформаційні ресурси як сукупність даних, організованих 
дляефективногоотриманнядостовірноїінформації. 
Загальна характеристика інформаційно-бібліографічних ресурсів.Інформаційнапродукція. 
Бібліографічнапродукція.Базовітипибібліографічнихпосібників. 

  
2 

 

 
7 
 

Тема 6. Особливостіпроцедуртаопераційнихетапівінформаційно-аналітичної роботи,їх 
цілі,завдання,зміст,кінцевийрезультат. 
Інформаційна робота.Інформаціятаїїякість.Форми,процесінформаційноїроботи.Відбір, 
накопичення, зберігання, обробка, видача інформації.Засобивідбору,межі 
пошуку,обробкаінформації.Відбіріобробкаінформаціїпотемідослідження. 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
7 
 

Тема 7. Архівнаевристикаякспеціальнаісторичнадисциплінапрошляхиі 
засобипошукуархівноїінформації. 
Особливості процесу пошуку архівної інформації(творчий та технічний аспекти). 
«Перехреснийпошук»(заВ.Автократовим). «Процес здогадок» (за 
Літлом).Бар’єринеінформованості. 
Встановленняфондоутворювачів,удіяльностіякихмогливиникнутиматеріали,щомістятьцікаву 
длядослідниківінформацію.Пошукретроінформації на міжархівному рівні(встановлення назви 
архівів,музеїв,бібліотек,вякихзберігаютьсяабоможутьзберігатисяякфонди,такі окреміматеріали 

  
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
6 



зтеми дослідження). Пошук на рівні архіву(встановлюються або уточнюються назви чи 
номерифондівіколекцій,вякихвідклалися потрібні документи). 
Дослідженнянарівніфонду. 
Вивчення матеріалів на рівні справи, документа, документної інформації.  
Архівнаевристика – практичніаспекти. 
Тема 8.Аналізвикористанняархівнихдокументів. 
Вивчення інтенсивності використання архівних документів.Дослідження ефективності 
використання архівних документів. Інформаційнезабезпеченняспоживачівзаїх запитами. 
Інформаційне обслуговування користувачів у секторі користування документамиархіву. Видача 
документів у тимчасове користування за межами архіву. Експонуваннядокументівна виставках. 
Оприлюднення документів архіву у засобах масової 
інформації.Демонстраціядокументіві/абооприлюдненняархівноїінформаціїпідчаспроведенняінф
ормаційнихзаходів. Публікаційнадіяльністьархіву. 

  
 
 
2 

 
 
 
6 

Тема 9. ДжерелаісторіїУкраїнивдобунезалежності. 
Загальна характеристика 
періоду.Основнівидитагрупиджерел.Діловоднадокументаціядержавнихустановтаорганізацій. 
Документи і матеріали народногосподарських органів управління. Документиіматеріали 
громадськихорганізаційі партій.Статистичніджерела.Періодика.Мемуари.Кінофотодокументи. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
6 

Разом 10 20 60 
 

12. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни визначається за стобальною та дворівневою 
(«зараховано, «не зараховано») шкалами оцінювання результатів навчання. Він складається з рейтингу поточної навчальної роботи впродовж 
семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів.  

За навчальним планом передбачається при вивченні навчальної дисципліни виконання певних видів робіт на лекційних, практичних, 
семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка здобувачам вищої освіти вище 60 балів 
може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. 

Семестровий залік проводиться на останньому занятті, до початку екзаменаційної сесії. 
 

Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни «Документальні джерела інформації та архівна евристика» 
 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Залік 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2   



5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 15 100 100 
 
Примітка:Т1,Т2,..,Т14–тижні,ЗК1,ЗК2–поточний змістовийконтроль 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власні міркування стосовно тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок. 

«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, орієнтується в 
першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати 
їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 
визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 
Студенти, які не з’явилися на іспит без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною 
шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  

Шкала оцінювання 
Оцінка Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
За 

національноюсистемою(іспит, 
диференційований залік: 
курсова робота,практика) 

Занаціональноюсистемою 
(залік) ЗасистемоюЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконаннялише з незначною 
кількістюпомилок 5 (відмінно) Зараховано 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середньогорівня з кількома помилками 82–89 
C ДОБРЕ – в цілому правильнаробота з певною кількістю 

грубихпомилок 
4 (добре) Зараховано 74–81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зізначною кількістю недоліків 64–73 
E ДОСТАТНЬО – виконаннязадовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) Зараховано 60–63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібнопопрацювати перед тим, 
якперескласти 2 (незадовільно) Незараховано 35–59 



F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхіднасерйозна подальша робота 1 –34 
 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28 – 31). 

 
13. Рекомендовані джерела інформації 

 
Базові: 

1. Войцехівська І.Н. Структура історичного джерелознавства: традиції та сучасні проблеми / І.Н. Войцехівська // Архівознавство. 
Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни. – К., 2001. 
2. Воронов В.І. Джерелознавство історії України: Курс лекцій / В.І. Воронов. – Дніпропетровськ, 2003. 
3. Голиков А. Г. Источниковедениеотечественнойистории: учебноепособие для студентоввузов, обучающихся по специальности 
«История» / А.Г. Голиков, Т.А. Круглова; подобщ. ред. А. Голикова. – М., 2012. 
4. Історична наука: термінологічний та понятійний довідник. – К.,2002. 
5. Історичне джерелознавство: Підручник / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, С.Ф. Павленко та ін. – К., 2002. 
6. Швецова-Водка Г.М. Документознавство. Навчальний посібник / Г.М. Швецова-Водка. – К., 2007. 

Допоміжні: 
1. АбрамовВ.К.Колличественныйанализвисторическихисследованиях:Учебноепособиедлявузов/В.К.Абрамов.–Саранск,1996. 
2. АнтоновичВ.Б.Курслекційзджерелознавства.1880–1881рр.//Історія України в університетських лекціях / В.Б. Антонович. – К., 1995. 

Вип.1. 
3. БорякГ.В.НаціональнаархівнаспадщинаУкраїнитадержавнийреєстр«АрхеографічнаУкраїніка»:Архівнідокументальніресурситанауково

-інформаційні системи /Г.В.Боряк. – К.,1995. 
4. Войцехівська І.Н. Володимир Іконніков. Джерелознавчі студії / І.Н.Войцехівська. – К., 1999.  
5. Галенко О.І. Документальні публікації з історіїУкраїнськоїРСР:Теоріятаджерелознавчийаналіз/О.І.Галенко.–К.,1991. 
6. ДанилевскийИ.Н.Источниковедение:теория,история,метод,источникироссийскойистории/ И.Н.Данилевский [идр.].–М.,2004. 

7. ДжерелознавствоісторіїУкраїни:Довідник.–К.,1998. 

8. Замлинский В.А. Специальныеисторическиедисциплины / В.А. Замлинский,М.Ф. Дмитриенко, Т.А. Балабушевич и др. – К., 1992.  

9. Зашкільняк Л.О.Вступдо методологіїісторії/Л.О.Зашкільняк.–Львів,1996. 
10. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності /Л.О.Зашкільняк.–Львів,1999. 
11. КовальськийМ.П.АктуальніпроблемиджерелознавстваісторіїУкраїни XVI – XVII ст. / М.П. Ковальський // Український 

археографічнийщорічник.– Вип.І.– К.,1992. 
12. Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – початок XX ст.):Навчальний посібник / І.І.Колесник.–К.,2000. 
13. КабановВ.В.Источниковедениесоветскогообщества/В.В.Кабанов.– М.,1997. 



14. КалакураЯ.ДжерелознавствовдослідницькійдіяльностіУкраїнського історичного товариства / Я. Калакура // Український історик. –
Нью-Йорк,Торонто,Київ,Львів,Мюнхен. –1995.– №1-4. 

15. КалакураЯ.С.Класифікаціятаідентифікаціяджерелзукраїнознавства// Українознавство всистеміосвіти/Я.Калакура.–К.,1996. 
16. КалакураЯ.С.Особливостіджерелознавчоїкритикиархівно-слідчих документів / Я. Калакура // Архівно-слідчі справи репресованих. – 

К., 1998. 
17. КалакураЯ.С.Українськеісторичнеджерелознавство:традиціїісучасність/ Я.Калакура // Константи.–1996.– №2(5). 
18. ЛукашевичО.А.Хрестоматіязтеоретичногоджерелознавства:Навчальнийпосібник/О.А.Лукашевич,К.В.Манжула.–Кіровоград,1998. 
19. МакарчукС.ПисемніджерелазісторіїУкраїни:Курслекцій/С. Макарчук. – Львів, 1999. 
20. МедушевскаяО.М.Источниковедение:теория,историяиметод/О.М.Медушевская. – М.,1996. 
21. МережацентральнихдержавнихархівівУкраїни//АрхівиУкраїни. – 1992.–№ 4. 
22. ПавленкоС.Ф.Допитанняпроперіодизаціюісторіографіїукраїнськогоджерелознавства/С.Ф.Павленко//ВісникКиївськогонаціонального 

університету ім. Т. Шевченка. Серія: Історія. – К., 2001. – Вип.54. 
23. ПалієнкоМ.ДокументиособовогопоходженняВолодимираНауменкаякісторичнеджерело/М.Палієнко//Архівознавство.Археографія.Джерело

знавство.– К.,1999.– Вип.1. 
Інформаційні ресурси: 

1. http://www.annales.info/–собрание электронныхверсийведущихпериодическихизданий по различнымотраслямисторическойнауки. 
2. http://www.archives.gov.ua – Джерела особового походження.http://www.chtyvo.org.ua – Писемні джерела з історії 
України.3 http://www.google.com.ua – Писемні джерела з історії України.http://www.gufer.net/history/ – Усні й письмові джерела історії 
України.4 http://www.hist.msu.ruБиблиотекаэлектронныхресурсовИсторическогофакультетаМосковскогогосударственногоуниверситетаиме
ниМ.В.Ломоносова. 
5 http://www.hrono.ru/dokum/docum.html – Хронос. Всемирнаяистория винтернете. Историческиеисточники. http://iai.rsuh.ru– Историко-
архивныйинститут. 
6 http://www.nbuv.gov.ua–СайтНаціональноїбібліотекиУкраїниіменіВ.І.Вернадського. 

 


