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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Спеціальні історичні дисципліни 

Викладач (-і) Шологон Лілія Іванівна 

Контактний телефон викладача 0342596112 

E-mail викладача liliya.shologon@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.1 Обов’язкові дисципліни 

2.1.1 Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації середа, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Історична наука робить свої висновки на основі історичних джерел. Тому для педагога-історика необхідно володіти 

методами їх наукової критики, які розробляє джерелознавство. Критика джерела також передбачає використання 

прийомів спеціальних історичних дисциплін, котрі мають свою галузь дослідження і розробляють специфічні 

методики і технічні прийоми для вирішення завдань переважно зовнішньої критики певного виду джерел. До числа  

спеціальних історичних дисциплін відносяться палеографія, хронологія, метрологія, нумізматика, боністика, 

сфрагістика, геральдика, генеалогія, іконографія, зброєзнавство, геортологія тощо. 

Поглиблення теоретичних питань і на їх основі приватних методик спеціальних історичних дисциплін привело до 

того, що вони стали вирішувати не тільки традиційні завдання джерелознавчої критики, але й давати матеріал для 

висновків в галузі соціально-економічної, політичної і культурної історії. Важливою особливістю курсу є те, що він 

зорієнтований на засвоєння і застосування студентами спеціальності 014.03 – середня освіта (історія)  теоретичних 

знань та практичних вмінь (в контексті аналізу джерел) з різних періодів історії України та всесвітньої історії, 

усвідомлених умінь і навичок, необхідних для роботи в навчальних закладах середньої освіти. Саме тому 

педагогам-історикам, варто оволодіти їхніми методами. Окрім цього знання у галузі спеціальних історичних 

дисциплін здатні суттєво розширити світогляд майбутнього педагога. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни –  засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок 

студентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 

014 Середня освіта (Історія) із курсу «Спеціальні історичні дисципліни»; опанування і застосування ключових 

теоретико-методологічних засад вивчення спеціальних історичних дисциплін; ознайомленнями із предметом, 

завданнями, історією розвитку, сучасним станом та методами палеографії, кодикології,  історичної хронології, 

історичної метрології, генеалогії, нумізматики, боністики, геральдики, фалеристики, сфрагістики, вексилології, 

зброєзнавства, геортології тощо; формування інтегральної, загальних, фахових компетентностей, достатніх для 

ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в 

навчальних закладах середньої освіти. 

Завдання: навчити студентів застосовувати методи спеціальних історичних дисциплін при встановленні 

достовірності джерел зокрема та при дослідженні історичного минулого загалом; ознайомити студентів із широким 

комплексом спеціальних історичних дисциплін; навчити використовувати в професійній і соціальній діяльності 

знання із спеціальних історичних дисциплін; виробити в студентів навички критичного аналізу історичних джерел, 

самостійних оцінок і власних суджень щодо розглянутих історичних проблем. Важливим завданням курсу є також 

формування в молодого покоління суспільної свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, 

вироблення патріотичної орієнтації, прагнення до самореалізації.  

4. Компетентності 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– основні концепції сучасної історіографії, джерелознавства, здійснювати джерелознавчий та історіографічний 

аналіз зібраної інформації, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості(D3); 

– термінологію палеографії, епіграфіки, філігранології, кодикології, дипломатики, неографії, історичної 

хронології, історичної метрології, генеалогії, ономастики та їх наукову періодизацію (D5). 

вміти: 

– володіти теоретичними і практичними основами спеціальних історичних дисциплін та можливостями 

використання їх у навчальних закладах середньої освіти (D18); 

– організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних джерел або інформації 
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методичного характеру опираючись на базові історичні знання із спеціальних історичних дисциплін (D19). 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних знань, умінь і навичок із курсу «Спеціальні історичні 

дисципліни» здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів історичної 

науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов (С1). 

  Наявність системи знань основних теорій та концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, здійснення 

джерелознавчого та історіографічного аналізу зібраної інформації (С12). 

  Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та науковою періодизацією (С14). 

Здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних джерел  або 

інформації методичного характеру (С26). 

Здатність використовувати, здобуті знання, уміння і навички із археології, загальної етнології, спеціальних 

історичних дисциплін у навчально-виховному процесі (С27). 
 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

16 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 
Семестр Спеціальність Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

4-й 

семестр 

014.03 Середня освіта (історія) 

 

ІІ курс Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Тер- 

мін 



6 

викон

ання 

Тема 1. 

Спеціальні 

історичні 

дисципліни, їх 

місце і роль в 

розвитку 

історичної науки. 

Палеографія та 

як спеціальна 

історична 

дисципліна. 

Основні етапи 

розвитку 

латинського та 

кириличного 

письма. 

1.Поняття, місце 

та роль 

спеціальних 

історичних 

дисциплін в 

історичній  науці. 

2. Система 

спеціальних 

історичних 

дисциплін. 

лекційні заняття,  

4 год. 
 

1. Калакура Я.С. Інтегрована функція 

спеціальних історичних дисциплін // 

Спеціальні історичні дисципліни: 

питання теорій та методики. Збірник 

наукових праць. Київ, 2015, вип. 26–27. 

С.407–420.  

2. Палеографія // Спеціальні історичні 

дисципліни: довідник: навчальний 

посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / І.Н. Войцехівська 

(кер. авт. кол.), В.В.Томазов, М.Ф. 

Дмитрієнко та інші. Київ: Либідь, 2008.  

С. 408–415. 

3. Дєдов І.Н., Федорак В.Ф. Палеографія 

// Основи допоміжних історичних 

дисциплін. Шкільний курс із 

використанням краєзнавчого матеріалу. 

Чернівці: Зелена Буковина, 2002. С.5–25. 
  

підготовка 

конспекту 

та завдань 

для 

самостійної 

роботи; 

термілогіч- 

ного 

словника. 

Проблемне 

питання: 

Окресліть 

історичні 

передумови 

формування 

писемно- 

сті у східних 

слов’ян? 

10 год. 
  

5 б.–  
максималь 
на оцінка, 
що 
виставляєть
ся на 
семінарсь 
ких заняттях  
(перевірка 
знання 
лекційного 
навчання під 
час 
комп’ютерно
го тестува 
ння) 

лютий 
– 
черве 
нь 
2020 р 
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3. Предмет та 

завдання 

палеографії. 

Палеографічний 

метод. 

4. Основні етапи 

розвитку 

кириличного 

письма: устав, 

півустав, 

скоропис. 

5. Основні етапи 

розвитку графіки 

латинського 

письма. Готичне 

та гуманістичне 

письмо. 

6. Запровадження 

писемності у 

східних слов’ян. 

Засновники  

слов’янської 

писемності 

Кирило та 

Мефодій. 

Палеографія в 

курсах шкільної 

історії. 
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Тема 2. 

Матеріали та 

знаряддя для 

письма. 

1. Природні  

матеріали для 

письма. Берестяні 

грамоти як 

історичні 

джерела. 

2. Папірус як 

матеріал для 

письма. 

3. Пергамент як 

матеріал для 

письма. 

4. Папір як 

матеріал для 

письма. 

Матеріали та 

знаряддя для 

письма в процесі 

викладання 

історії в середній 

школі. 

Практичне 

завдання: 

Навчально-

лекційне 

заняття, 2 год. 

семінарське 

заняття, 4 год. 

 1. Фрис В. Історія кириличної 

рукописної книги в Україні. Львів, 2003. 

 2. Дєдов І.Н., Федорак В.Ф. Палеографія 

// Основи допоміжних історичних 

дисциплін. Шкільний курс із 

використанням краєзнавчого матеріалу. 

Чернівці: Зелена Буковина, 2002. С.5–25. 

3. Мацюк О. Історія українського паперу. 

Львів, 1991. 

 

       

 

підготовка 

конспекту 

та завдань 

для 

самостійної 

роботи. 

Проблемне 

питання: 

Окресліть 

осередки 

українського 

книгописан- 

ня X–XVIII 

ст.  

10 год. 

 

5 б.–  
максималь 
на оцінка, 
що 
виставляєть
ся на 
семінарсь 
ких заняттях  
(перевірка 
знання 
лекційного 
навчання під 
час 
комп’ютерно
го тестува 
ння) 

березе
нь – 
чер- 
вень 
2020 р 
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методичний 

комплекс для 

використання в 

школі. 
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Тема 3. 

Історична 

хронологія як 

спеціальна 

історична 

дисципліна. 

Поняття часу і 

календаря. Типи 

календарних 

систем.  

1. Предмет і 

завдання 

історичної 

хронології як 

спеціальної 

історичної 

дисципліни. 

2. Поняття часу, 

календаря, ери, 

календарного 

стилю. 

3. Типи 

календарних 

систем. 

4.Часові пояси. 

Поясовий та 

декретний час, 

лінія зміни дат. 

лекційні заняття,  

2 год. 

семінарське 

заняття, 4 год. 

1. Климишин І. Наші календарні 

проблеми (тепер і 700 років тому). Івано-

Франківськ, 2000. 44 с. 

2. Перехрест О.Г. Методика 

хронологічних досліджень // Історична 

хронологія: навчальний посібник для 

студентів історичних факультетів. 

Черкаси, 2004.                С. 96–129. 

3.  Хронологія історична // Спеціальні 

історичні дисципліни: довідник: 

навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / І.Н. 

Войцехівська (кер. авт. кол.), 

В.В.Томазов, М.Ф. Дмитрієнко та інші. 

Київ: Либідь, 2008.  С. 514–519. 

4.  Дєдов І.Н., Федорак В.Ф. Хронологія 

// Основи допоміжних історичних 

дисциплін. Шкільний курс із 

використанням краєзнавчого матеріалу. 

Чернівці: Зелена Буковина, 2002. С.32–

39. 

 

Підготовка 

конспекту та 

термінологіч

них 

словників. 

Проблемне 

питання: 

Чим 

пояснюється 

відмінність 

назв місяців 

григоріансь- 

кого 

календаря в 

українській, 

російській 

та інших 

слов’янських 

мовах? 

10 год. 

 

 

(перевірка 
знання 
лекційного 
навчання під 
час 
комп’ютерно
го 
тестування; 
термінології 
на 
семінарсь- 
ких 
заняттях) 

бере- 

зень – 

черве- 

нь  

2020 р. 
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5. Юліанський та 

григоріанський 

календарі. 

6. Історична 

хронологія в на 

уроках історії в 

середній школі. 

Практичне 

завдання: 

Навчально-

методичний 

комплекс для 

використання в 

школі. 

 

Тема 4. 

Метрологія як 

спеціальна 

історична 

дисципліна 

1.Предмет, 

завдання, 

лекційне 

заняття, 2 год. 

семінарське 

заняття, 4 год. 

1. Герасименко Н. Метрологія історична 

// Спеціальні історичні дисципліни: 

довідник: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / 

І.Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), 

В.В.Томазов, М.Ф. Дмитрієнко та інші. 

Київ: Либідь, 2008.  С. 366–375. 

підготовка 

конспекту  

Проблемне 

питання: 

Окресліть 

місцеві та 

народні міри  

перевірка 

знання 

лекційного 

матеріалу 

червень 

2000 р. 
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джерела 

метрології та 

історія. 

2. Метрологія 

Києво-руської 

держави Х–ХІІІ 

ст.  

3. Українські міри 

ХІV–XVIII ст. 

4. Російська 

метрологія ХVІ – 

ХХ ст. 

5. Створення 

Міжнародної 

метричної 

системи та її 

поширення. 

6. Метрологія на 

уроках історії в 

середній школі. 

 2. Герасименко Н. Стан вивчення 

метрології Київської Русі // Спеціальні 

історичні дисципліни: питання теорій та 

методики. Збірник наукових праць. Київ, 

2015, вип. 26–27. С. 315–326. 

3.  Дєдов І.Н., Федорак В.Ф. Історична 

метрологія // Основи допоміжних 

історичних дисциплін. Шкільний курс із 

використанням краєзнавчого матеріалу. 

Чернівці: Зелена Буковина, 2002. С.26–

31. 

 

характерні 

для Вашого 

регіону. 

10 год. 

 

 

Тема 5. 

Нумізматика як 

спеціальна 

історична 

дисципліна. 

1. Історія 

виникнення 

грошей. 

семінарські 

заняття, 6 год. 

1.Шуст Р. Нумізматика: історія 

грошового обігу та монетної справи в 

Україні. Навчальний посібник.  Київ: 

Знання, 2007. 

2. Кучеренко Э., Мошнягин Д. 

Нумизматика в школе. Москва: 

Просвещение, 1968.  

3. Дєдов І.Н., Федорак В.Ф. Нумізматика 

Підготовка 

конспектів 

та 

візуалізован

их 

презентацій. 

Проблемне 

питання: 

5 б. 

максималь

на оцінка, 

що 

виставляє- 

ться на 

семінарсь- 

ких 

квіте- 

нь – 

червень  

2020 р. 
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2. Становлення 

нумізматики як 

наукової 

дисципліни. 

3. Монети як 

історичні 

джерела. 

4. Основна 

нумізматична 

термінологія. 

5. Нумізматика на 

уроках історії в 

середній школі. 

// Основи допоміжних історичних 

дисциплін. Шкільний курс із 

використанням краєзнавчого матеріалу. 

Чернівці: Зелена Буковина, 2002. С.61–

84. 

 

 

Дайте 

науковий 

опис 

давньорусь- 

кої гривні. 

10 год. 

 

 

заняттях  

(перевірка 

знання 

лекційного 

навчання 

під час 

комп’ютер

ного 

тестуваня) 

 

 

Тема 6. 

Геральдика як 

спеціальна 

історична 

дисципліна. 

1. Формування 

геральдики як 

наукової 

дисципліни. 

Походження 

герба. 

2. Основи 

теоретичної 

геральдики. 

Основні складові 

Лекційне 

заняття, 2  год. 
1.Гречило А., Савчук Ю. Герби міст 

України (ХІV – першої половини ХХ ст.).  

Київ: Брама, 2001.  

2. Макарчук С. Історичні не писемні 

джерела: курс лекцій.  Львів: ЛНУ, 2002. 

3. Дєдов І.Н., Федорак В.Ф. Геральдика і 

вексилологія // Основи допоміжних 

історичних дисциплін. Шкільний курс із 

використанням краєзнавчого матеріалу. 

Чернівці: Зелена Буковина, 2002. С.45–

60. 

 

 

Підготовка 

конспекту та 

візуалізова- 

ної 

презентації. 

Проблемне 

питання: 

Підготуйте 

історичну 

довідку та 

презентацію 

про герб 

рідного 

міста або 

села.  

5 б. 

(перевірка 

знання 

лекційного 

навчання 

під час 

комп’ютер

ного 

тестування 

черве- 

нь  

2020 р. 
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герба. 

3. Другорядні 

геральдичні 

фігури. 

4. Геральдика в 

історико-

краєзнавчій 

роботі вчителя 

історії. 

Практичне 

завдання: 

Навчально-

методичний 

комплекс для 

використання 

геральдики на 

уроках з 

історичного 

краєзнавства. 

 

10 год. 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49  
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 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу, на основі 

якого виставляється залік. 

Упродовж семестру студент отримує бали за різні види робіт, які сумуються в підсумкові семестрові 

бали. Підсумковий семестровий бал складається з суми балів, отриманих студентом денної форми 

навчання за свою навчальну діяльність протягом семестру і дорівнює сумі підсумкового балу за 

семінарські (практичні) заняття, на яких перевіряється і виконання індивідуального завдання у 

вигляді термінологічних словників (50  балів), комп’ютерного тестування (50  балів) та в 

сукупності може складати максимально 100 балів.  

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – 

«незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру за 

результатами роботи на семінарських заняттях і є середнім арифметичним (заокругленим до сотих) 

всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. Отримані «незадовільні» оцінки враховуються при 

додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова оцінка за 

семінарські заняття за семестр складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67. 

Підсумкова оцінка за поточний контроль  – 50 балів (максимально) 

 оцінка «відмінно» – 50 балів 

 оцінка «добре» –   40 балів 

 оцінка «задовільно» – 25 балів 

 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 
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Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічним 

працівником та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією 

студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як науково-

педагогічним працівником для коригування методів і засобів навчання, так і студентами для 

планування самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю є колоквіум. Поточний 

контроль може проводитись у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на 

практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань на семінарських 

заняття, перевірки знання термінології тощо. Результати поточного контролю враховуються при 

визначенні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Принципи оцінювання роботи студентів на  

семінарських заняттях 

       Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На 

занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від «1» до «5». 

Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті через непідготовленість, 

що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Кожен студент зобов’язаний 

взяти участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж 

семестру. 

        Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» у формі, 

визначеній викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на 

середній бал студента.  

Завдання контролю знань студентів під час проведення семінарських занять зводяться до того, 

щоб: 

– виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається; 

– визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

– виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи; 

– стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

 Контроль знань студентів під час проведення семінарських занять може відбуватись в 

наступних формах: 
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– детальний усний аналіз поставлених питань; 

– вибіркове усне опитування «з місця»; 

– дискусійне обговорення питань;  

– індивідуальне розв’язування практичних завдань, проблемних запитань чи завдань; 

– фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5–10 хв; 

– письмова (до 30 хв.) самостійна робота по варіантах тощо. 

 

Критерії поточної оцінки 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Оцінка «п’ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні 

знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у письмовій роботі не повинно бути помилок. 

Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної  історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає історичну термінологію і наукову 

періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в історичній хронології, володіє 

просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними 

зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, 

економічною, політичною і культурною складовою історії на основі досконалого знання 

теоретичних здобутків спеціальних історичних дисциплін, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Повною мірою володіє історичним 

критичним мисленням, аналізом писемних, речових та інших, що є об’єктом дослідження 

спеціальних історичних дисциплін. На прикладі, вивчення окремих спеціальних історичних  вміє 

поєднати їхні  частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю. Здатен (на) 

самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати 

способи розв’язання сучасних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання із спеціальних історичних дисциплін в шкільну освіту; для розв’язання власних 
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та суспільних проблем; будує переконливу аргументацію, рецензує відповіді ровесників. Вміє 

організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних джерел 

завдяки вмілому застосуванню методів спеціальних історичних дисциплін (як українською, так й 

іноземними мовами); може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у 

навчальній діяльності. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб та 

мікроісторичних персонажів із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль 

людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності 

історичних осіб.  

Може використати інноваційні технології, має синтетичне мислення. Бере активну участь у 

групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-

конференціях, формує аргументацію, базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і 

гуманістичних цінностях; застосовує оптимальну стратегію діяльності, бере на себе 

відповідальність; проводить рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вміє 

долати труднощі, вдосконалює з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції 

тощо. Використовує під час навчання історико-краєзнавчий матеріал, здатен(на) його пропагувати 

через просвітницьку діяльність. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і 

розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає 

різноманітність та мультикультурність в сучасному світі. 

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, 

усвідомлені уміння і навички, здатен (на)  щодо їх застосування на практиці; відповідь чітка і 

практично завершена, у письмовій роботі є незначні помилки. Ознайомлений(а) з найновішими 

досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє 

їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію і наукову 

періодизацію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє 

просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними 

зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, 

економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним 
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мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів 

оцінювати речові та писемні джерела, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості, пропонувати певні способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в 

умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних проблем; 

будує аргументацію на основі 2–3 доказів, може рецензувати відповіді ровесників. Вміє 

організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й 

іноземними мовами); може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у 

навчальній діяльності. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль мікроісторичного фактора в історії, 

однак неможе розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у групових формах роботи в межах етики 

професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію (в аргументації 

зустрічаються окремі неточності), базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і 

гуманістичних цінностях;   застосовує оптимальну стратегію діяльності; проводить самооцінку 

пізнавальної діяльності, вдосконалює з достатнім рівнем автономності здобуті під час навчання 

компетенції тощо. Використовує під час навчання історико-краєзнавчий матеріал, здатен(на) його 

пропагувати через просвітницьку діяльність. Керується моральними та етичними нормами, з 

повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  

поважає різноманітність та мультикультурність в сучасному світі. 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу 

(більше 50%), елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, 

уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і спрощена, у письмовій роботі є суттєві помилки. 

Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими 

концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, а просто перераховує. 

По-середньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в 

історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Посередньо володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) по середньо оцінювати речові та 
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писемні джерела, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання із спеціальних історичних дисциплін  в 

шкільну освіту. Не може переконливо аргументувати, рецензії відповідей ровесників поверхові. Вміє 

організовувати пошук історичних джерел, але не може їх критично проаналізувати. Не використовує 

сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Знає історичну персоналістику, 

але не може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви 

й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у 

групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-

конференціях; не застосовує оптимальну стратегію діяльності, не бере на себе відповідальність; не 

проводить рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності. Мінімально використовує 

під час навчання історико-краєзнавчий матеріал. Керується моральними та етичними нормами, з 

повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  

поважає різноманітність та мультикультурність в сучасному світі. Вдосконалює з посереднім рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції. 

 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), 

відсутні уміння і навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не змістовна і не 

доречна, у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями 

вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати 

під час відповіді на запитання. Практично не знає історичну термінологію (до 25%), незадовільно 

орієнтується в історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Не здатен (на) оцінювати використовувати 

знання із спеціальних історичних дисциплін в шкільній освіті. Відсутня об’єктивна і неупереджена 

аргументація, самооцінка і оцінка інших. Не вміє організовувати пошук історичних джерел, не може 

їх критично проаналізувати. Не використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у 

навчальній діяльності. Знає історичну персоналістику на рівні переліку історичних постатей. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. У групових формах роботи 



21 

тільки присутній (я) без особистої відповідальності, стратегії; не дотримується норм професійної 

етики, не виявляє усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей, не вдосконалює 

здобуті під час навчання компетенції. 

 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Підсумкове тестування оцінюється від 1 до 50 балів. Отриманий в результаті підсумкового 

тестування є складовою підсумкового семестрового балу.  

           Написання контрольної роботи є обов’язковим для виставлення підсумкової оцінки. У випадку, 

якщо студент з якихось причин не написав контрольної роботи, він вважається таким, що не виконав 

усіх видів робіт, що передбачаються навчальним планом за семестр з даної навчальної дисципліни. 

        Контрольна робота проводиться у вигляді письмового тестування. Мета контрольної роботи 

перевірити засвоєння студентами лекційного матеріалу. Кожен студент повинен через сайт 

дистанційного навчання університету отримує 50 тестових завдань. Якщо 60–70  % правильних 

відповідей, то студент отримує оцінку «задовільно» (25 балів), 71–89 % – «добре» (40 балів), 90–           

100 % (50 балів) відмінно.  

 

Семінарське заняття 

Тема 1. Кодикологія як спеціальна історична дисципліна (2 год.) 

План 

1. Становлення кодикології як спеціальної історичної дисципліни. 

2. Формат рукопису і підготовка тексту. Виготовлення палітурки. 

3.Орнаментальні прикраси в середньовічних кириличних рукописних книгах. 

4.Період сакрального статусу української рукописної книги  (XІ –  середина XVІ ст.). 

5. Період десакралізації української рукописної книги (друга половина  XVI – XVIII ст.). 

 

Тема 2. Система ліку часу в Україні. Методика хронологічних досліджень (2 год.) 

План 

1. Давньоруська система рахунку часу. 

2. Методика переведення стародавніх дат у джерелах на сучасну систему літочислення: 
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–  з ери “від створення світу” на еру “від Різдва Христового”; 

–  з юліанського календаря (старого стилю) на григоріанський (новий стиль); 

–  з березневого, вересневого та ультраберезневого років візантійської ери. 

3. Переведення на сучасне літочислення дат, поданих через індикти. 

4. “Рука Дамаскіна”. Коло Сонця і вруцелето. Особливості встановлення дат Пасхи. 

 

 

Тема 3. Генеалогія як спеціальна історична дисципліна (2 год.) 

План 

1. Предмет та завдання генеалогії. Формування генеалогії як спеціальної історичної дисципліни.  

2. Становлення та розвиток генеалогії в Україні. Історіографія української генеалогії. 

3. Джерела генеалогії. 

4. Методика генеалогічного дослідження: 

а) генеалогічне древо; 

б) генеалогічні таблиці; 

в) генеалогічне досьє; 

г) генеалогічні картки. 

5. Генеалогія на уроках історії в середній школі. 

 

Тема 4. Грошовий обіг на українських землях у ІХ – ХVІІІ ст. (4 год.) 

План 

1. Візантійські, східні, куфічні та західноєвропейські монети на території Київської Русі. 

2. Найдавніші руські монети: златники і срібляники. 

3. Безмонетний період. Срібні зливки як грошово-вагова одиниця. Київська, чернігівська та новгородська гривні.  

4. Монетне карбування у Київському, Новгород-Сіверському та Подільському удільних князівствах у складі 

Великого князівства Литовського в ХІV ст. 

5. Основні риси грошового обігу на українських землях в період польсько-литовської держави (друга половина ХIV 

–  остання чверть ХVIIІ ст.) 
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6. Функціонування Львівського монетного двору (друга половина ХIV –  середина ХVII ст.) 

7. Грошовий обіг у середовищі українського козацтва. Проблема власної грошової одиниці для козацького війська.  

 

Тема 5. Боністика. Грошовий обіг на території України у ХІХ – на початку ХХІ ст. (2 год.) 

План 

1. Предмет і завдання боністики. Паперові гроші: історія появи та поширення, цінність як історичного джерела для 

вивчення політичної та економічної історії країн світу. 

2.  Грошовий обіг в Україні після союзу з Московською державою.  Монети та паперові гроші на українських 

землях у складі Російської імперії ( ХVІІІ – початок ХХ ст. ). 

3. Грошова система Галичини, Буковини та Закарпаття в складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (остання 

чверть ХVІІІ – початок ХХ ст). 

4. Грошовий обіг в період Української революції  1917–1921 рр. та в радянській Україні. Грошові реформи 1947 р. і 

1961 р. 

5. Паперові гроші незалежної України. 

 

Тема 6. Фалеристика як спеціальна історична дисципліна (2 год.) 

План 

1. Фалеристика як спеціальна історична дисципліна. 

2.  Першопочатки нагородної справи в Україні. 

3. Ордени Російської імперії. 

4. Українські нагороди доби визвольних змагань 1917–1919 рр. 

Відзнаки УПА. 

5. Нагороди УРСР та СРСР. 

6. Сучасна система державних нагород в Україні. 

7. Фалеристика на уроках історії в середній школі. 

 

Тема 7. Геортологія як спеціальна історична дисципліна (2 год.) 

План 
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1.  Предмет, завдання, методи  геортології та формування її як спеціальної історичної дисципліни в Україні.   

2. Свято як унікальний соціокультурний феномен. Класифікація свят.  

3. Свята українського народу. 

4. Геортологі на уроках історії в середній школі. 

 

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять (лютий – червень 2020 р.). Для цього необхідно 

готувати конспекти семінарських занять; виконувати завдання для самостійної роботи; змістовно та 

аргументовано виступати з проблем винесених на обговорення. Студент (-ка) допускається до 

підсумкового контролю на початку червня 2020 р. за умови відпрацювання усіх «заборгованостей» 

та набору 50 більше балів. 

2) тем, винесених на самостійне опрацювання 

Ономастика як спеціальна історична дисципліна 

Вексилологія як спеціальна історична дисципліна 

Сфрагістика як спеціальна історична дисципліна 

Епіграфіка як спеціальна історична дисципліна 

Дипломатика як спеціальна історична дисципліна 

Іконографія як спеціальна історична дисципліна 

Зброєзнавство як спеціальна історична дисципліна 

Топоніміка як спеціальна історична дисципліна 

Музеєзнавство як спеціальна історична дисципліна 

Картографія як спеціальна історична дисципліна  

7. Політика курсу 

        Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій студентами є 

обов’язковим. 

        Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять є обов’язковою умовою успішного 

складання курсу. Пропонуються наступні форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, 
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участь у дискусії. При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи 

спростування поданої, а не фактична підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи 

доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. Також на семінарських заняттях перевіряється якість 

виконання студентами самостійної роботи.  

       Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На занятті 

пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від «1» до «5». Позначення «0» 

виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті через непідготовленість, що впливатиме на його 

підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Кожен студент зобов’язаний взяти участь не менше як на одній 

третині семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру. 

        Політика курсу «Спеціальні історичні дисципліни» передбачає, що пропущене заняття або негативну оцінку 

студент зобов’язаний «відпрацювати» у формі, визначеній викладачем (середа, 14.00 год. – 16.00 год.). При цьому 

може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на середній бал студента. У випадку запозичених робіт, 

випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в аудиторії 

викладач пропонує студентові (-ці) повторно виконати необхідний вид роботи. 

8. Рекомендована література 

1. Бурков В. Фалеристика: Учебное пособие. Москва, 2000.  

2. Вайдахер Ф. Загальна музеологія. Посібник. Львів: Літопис, 2005. 

3. Войтович Л.В. Генеалогія династії Рюриковичів і Гедиміновичів. Київ, 1992.  

4. Гавриленко В.  Українська сфрагістика: питання предмета та історіографії. Київ: Наукова думка, 1977.  

5. Герасименко Н. Стан вивчення метрології Київської Русі // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорій та 

методики. Збірник наукових праць. Київ, 2015, вип. 26–27. С. 315–326. 

6. Дєдов І.Н., Федорак В.Ф. Основи допоміжних історичних дисциплін. Шкільний курс із використанням 

краєзнавчого матеріалу. Чернівці: Зелена Буковина, 2002. 108 с. 

7. Історія грошей і банківництва: підручник / За загальною редакцією проф. Ревенчука С. Київ: Атіка, 2004.  

8. Історичне джерелознавство. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Я.С.Калакура (кер. авт. 

колективу) та ін. Київ: Либідь, 2017. 

9. Зразюк З. Сім скарбів з колекції мінц-кабінету київського університету св. Володимира // Спеціальні історичні 
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