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1. Загальна інформація про курс 

 

Назва курсу, мова 

викладання 

Археографія 

Викладачі Глушковецький Анатолій Леонідович, к.і.н., доцент 

Климчук Людмила Вікторівна, к.і.н., старший викладач 

Профайл викладачів http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/hlushkovetskyi-a-l/ 

http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/klymchuk-l-v/ 

E-mail: kaf_arkhivoznavstva@kpnu.edu.ua 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

 

Консультації Консультації проводяться щовівторка, впродовж семестру об 1415 та 1550; групові або індивідуальні 

 

2. Анотація до курсу 
 

Курс «Археографія» належить до професійно-орієнтованих дисциплін магістратури спеціальності «Архівознавство», 

який спрямований на формування широкого світогляду здобувачів вищої освіти про історію розвитку і сучасний стан 

археографії, особливості публікації різних видів документів і методи їх археографічного опрацювання. 

http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/klymchuk-l-v/


 
 

Підготовка спеціалістів-архівістів в умовах сьогодення має базуватися на глибоких знаннях історичного минулого, 

основою чого є джерела. В системі архівознавства, важливим стає оволодіння такою дисципліною як археографія. Сучасна 

археографія – це наукова дисципліна, що займається вивченням документальних публікацій як одного з проявів людської 

діяльності. Археографія розробляє принципи, методи, способи підготовки публікації історичних джерел, а також реалізує їх 

на практиці.  

Програма курсу археографії передбачає належний рівень оволодіння магістрантами теоретичними знаннями і 

практичними навичками для підготовки документальних публікацій, набуття вміння археографічного опрацювання 

документів, навичок роботи з текстом і прийомами складання науково-довідкового апарату публікації тощо. 

 

3. Мета та цілі курсу 
 

Мета курсу: сформувати у студентів цілісне професійне розуміння процесів та явищ, закономірностей та особливостей 

розвитку теорії, методики та історії археографії в Україні на основі сучасної концепції історико-археографічних досліджень. 

Розкрити сутність, форми та технології задоволення сучасних інформаційних потреб в ретроспективній архівній інформації.  

Цілі курсу:  сформувати знання щодо теоретичних та практичних засад виявлення, опрацювання та видання історичних 

джерел. 

Формат курсу:  

Стандартний курс (очний, заочний) 

4. Результати навчання 
 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 

 теорію і методику археографічної обробки документів; 

 прийоми роботи з текстом; 

 практику  підготовки документальних публікацій до друку;  

 прийоми складання науково-довідкового апарату публікації; 

 критерії оцінки якості, ступеня достовірності, науково-інформаційного значення документу; 

 термінологію та законодавчу базу;  

 критерії цінності документів;  

 нормативні документи з експертизи цінності документів. 

 



 
 

Вміти:  

 самостійно вести польову і камеральну археографічну роботу; 

 оцінювати зміст і значення документу та доцільність його наукової публікації;       

 готувати документ до публікації, відповідно до існуючих правил; 

 працювати з оцифрованими версіями документів; 

 складати пошуковий науково-довідковий апарат. 
 

5. Обсяг і ознаки курсу 
 

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність 032 Історія та археологія за освітньо-професійною 
програмою Архівознавство 

032 Історія та археологія за освітньо-професійною 
програмою Архівознавство, документознавство та 

бібліотечна справа 

Рік навчання/ рік викладання перший /2019-2020 перший /2019-2020 

Семестр вивчення перший перший 

нормативна/вибіркова нормативна нормативна 

Кількість кредитів ЄКТС 4,5 кредити ЄКТС 4 кредити ЄКТС  

 

Загальний обсяг годин 135 год. 120 год. 

Кількість годин навчальних занять 60 год. год. 

Лекційні заняття 34 год. год. 

Практичні заняття 26 год. год. 

Семінарські заняття 0 год. 0 год. 

Лабораторні заняття 0 год. 0 год. 

Самостійна та індивідуальна робота 75 год.  

Форма підсумкового контролю екзамен екзамен 

 



 
 

6. Пререквізити курсу 
 

Вивчення курсу передбачається на другому (магістерському) рівні, після того, як студенти набули компетенції першого 

(бакалаврського) рівня. Якісне вивчення курсу пов’язане із систематичним зверненням до інших фахових дисциплін, а саме: 

«Теорія і методика архівознавства», «Документологія», «Формування та використання архівного фонду», «Історія України», 

«Історіографія і спеціальні історичні дисципліни».  

 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних 

систем. 
 

8.  Політики курсу 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (тестові завдання, ІНДЗ, МКР). 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи будуть власними оригінальними дослідженнями чи міркуваннями 

здобувачів вищої освіти. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для не зарахування її викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату. Для ознайомлення з документами про академічну доброчесність використовуйте сайт бібліотеки 

Університету: https://library.kpnu.edu.ua/ та  

Відвідання занять. Передбачається, що студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про причини відсутності на заняттях. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів робіт, запланованих курсом. 

Література. Вивчення навчальної дисципліни неможливе без ознайомлення з основними освітніми, науковими, 

фаховими періодичними виданнями, архівними, бібліографічними та іншими джерелами. Обов’язковим компонентом 

професійної підготовки історика-архівознавця є наукова організація і висока культура опрацювання архівних джерел та 

літератури. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 

У бібліотеці університету сформовано комплекс каталогів і картотек, а на сайті бібліотеки функціонує електронний 

каталог, що надає можливості віддаленого пошуку літератури. Дані ресурси суттєво сприятимуть в освітньому процесі та 

навчальній роботі студентів. 

https://library.kpnu.edu.ua/


 
 

Важливим джерелом інформації є веб-портали: Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України; Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 

України Львівське відділення; Офіційний веб-портал Державної архівної служби України; Українська електронна бібліотека. 

У рубриках порталу студент зможе знайти багато цінної інформації яка стане в нагоді при підготовці до занять, екзамену та 

написанні реферату: нормативна база (закони, накази, постанови, положення, програми та ін.); адреси веб-сайтів Державних 

архівів України; електронні путівники та інші довідкові видання; бібліографічні матеріали. 

Серед опублікованих джерел для вивчення навчальної дисципліни пропонуються статті з періодичних видань. З метою 

обговорення та узагальнення наукових ідей з археографії, архівознавства, документознавства, спеціальних історичних 

дисциплін, публікацій архівних джерел пропонується використовувати низку спеціальних фахових видань: «Архіви 

України», «Український археографічний щорічник», «Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження 

унікальних архівних та бібліотечних фондів», наукові щорічники «Студії з архівної справи та документознавства» й 

«Пам’ятки», часописи «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Сумський історико-архівний журнал», 

«Український історичний журнал», серійні видання «Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела» і «Архівні та 

бібліографічні джерела української історичної думки», міжвідомчий науковий збірник «Архівознавство. Археографія. 

Джерелознавство». 

9. Схема курсу 

Лекційні та семінарські заняття проводяться згідно з розкладом: http://kpnu.edu.ua/infowindow/rozklad-zanyat-dlya-

navchalnyh-hrup/ 

 

Програма лекційних занять (34 год.) 
№ 

з/п 

Назва змістового модуля.  

Теми і підтеми 

К-сть 

годин 

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади та історія розвитку археології 

1.1. Теоретико-методологічні засади археографії.  

Інформаційне забезпечення курсу. Еволюція поняття «археографія» у вітчизняній науковій думці. Предмет 

та об’єкт археографії. Археографія у роботі історика. Функції та завдання археографії. Місце археографії у 

системі гуманітарного знання. Взаємозв’язок археографії з іншими історичними дисциплінами та галузями 

наукових знань. Погляди науковців М. Тихомирова, С. Валка, В. Черних, І. Поздєєвої, Л. Дубровіної, Г. 

Боряка, М. Селезньова, В. Кондратьєва, В. Хевроліної, В. Козлова, І. Бутича, С. Яковлєва на археографію.  

4 

1.2. Історія розвитку археографії.  

Зародження та розвиток навичок відтворення документів у ХІІ-ХVІІ ст. Характер використання та 

14 
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поширення документальних матеріалів до ХVІІІ ст. Описування «архівних» документів. Публікації 

історичних документів у ХVІІІ ст.  Колекціонування документів. Вплив антикварної діяльності на розвиток 

археографічної практики в Україні у XVIII ст. Характер археографічних публікацій у XVIII ст. Нові явища 

в археографічній роботі ХІХ ст. Створення і діяльність Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у 

Києві (Київської археографічної комісії) (1843-1921 рр.), Одеського товариства історії та старожитностей 

(1839-1922 рр.), Історичного товариства Нестора-літописця в Києві (1872-1931 рр.), Наукового товариства 

імені Шевченка у Львові (1873-1939 рр.), Історико-філологічного товариства при Харківському 

університеті (1877-1919 рр.), Подільського церковного історико-археологічного товариства (1865-1921 рр.), 

Таврійської архівної комісії (1887-1918 рр.). Археографічна діяльність в країні з  приходом до влади 

більшовиків та їх вплив на археографію.  Основні тенденції та напрямки розвитку радянської археографії в 

Україні (1917-1991 рр.). Радянські археографічні публікації, їх характер, різновиди, тематика. 

Археографічна діяльність наукових інституцій ВУАН, їх внесок у розробку теорії і практики української 

археографії. Науковий доробок Археографічної комісії ЦАУ УСРР (1928-1932 рр.). Роль партії в 

організації археографічної роботи в Радянській Україні. Розвиток інфраструктури археографічної 

діяльності в Україні у 1940-1980-х рр. Основні  радянські видання історичних документів. Зміни 

археографічної кон’юнктури в часи перебудови. Діяльність Археографічної комісії АН УРСР (1987-1991 

рр.). Республіканська археографічна нарада 1988 р., її вплив на розвиток української археографії. Головні 

завдання, проблеми та можливості розвитку археографії незалежної України. Створення і напрямки роботи 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Нові 

методологічні підходи до публікації документів. Характер і типологія археографічних видань державних 

архівів. Електронні ресурси на допомогу археографічним процесам. 

Модуль 2. Складові археографічної роботи 

2.1. Методика польової (евристичної) археографії. 

Складові польової археографії. Археографічна експедиція. Напрямки експедиційної роботи. Масове 

збирання рукописів та давніх документів. Архівна евристика. Особливості виявлення документів, 

рукописів та ін.  

4 

2.2. Методика камеральної археографії. 

Джерелознавчий аналіз писемного джерела, створення системи наукового опису, інформаційна подача 

опису в наукових виданнях та інформаційних системах. Опис окремого документа. Опис групи документів. 

Тематична група документів, видова група документів, пофондові довідники, міжфондові довідники. Опис 

рукописних книг. Позиції археографічного опису рукописної книги. 

4 

2.3. Методика едиційної археографії. 

Типи видань за В. Німчуком: академічний, науково-критичний, популярний типи видань. Види видань. 

Форма видань. Вибір теми публікації. Актуальність, новизна, доцільність, ступінь відомості документів, 

рівень доступності документів. Хронологічні та регіональні рамки. Принципи виявлення і відбору 

2 



 
 

документів. Принципи відбору документів. 

2.4. Підготовка наукової публікації  історичних джерел. Завдання поліграфічного оформлення.  

Поняття теми публікації. Відбір документів. Заголовок. Легенда. Передача текстів раннього походження. 

Відтворення текстів нового і новітнього часу. Емендація кириличних текстів історичних документів. 

Публікація джерел популярного класу: пам’ятки Х-ХІІІ ст., пам’ятки XIV-XVII ст., пам’ятки ХІХ-ХХ ст. 

Публікація джерел науково-популярним методом. Розробка оформлення рукопису, документального 

збірника, встановлення об’єму публікації.  

2 

2.5. Науково-довідковий апарат видань. Видавниче оформлення археографічних документів.  

Науково-довідковий апарат археографічних видань історичною наукою. Науково-практичне використання 

та призначення науково-довідкового апарату видань. Елементи науково-довідкового апарату та їх 

призначення (передмова, примітки, коментарі, допоміжні покажчики, варіанти, хроніка, карти, плани, 

схеми, діаграми, додатки, бібліографія, список скорочень).  

2 

2.6. Електронна археографія. 

Предмет, складові, специфіка та стан електронної археографії. Структура електронної археографії. Інтерне-

археографія. Історіографія електронної археографії. Види електронної археографічної продукції. 

2 

 

Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому детально розглядаються окремі теоретичні 

положення навчальної дисципліни, а також формуються вміння і навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання конкретного завдання. Практичні завдання проводяться аудиторно. Зміст і послідовність 

виконання завдання повідомляється викладачем та регламентується графіком навчального процесу. При оцінювані 

враховується якість змісту роботи, чіткість і культури її оформлення, уміння застосовувати знання нормативних 

документів, креативність мислення.  

 

Програма практичних занять (26 год) 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретико-методологічні засади археографії   2 

2 Історія розвитку археографії. Археографія до ХІХ ст.  2 

3 Історія розвитку археографії. Археографія ХІХ ст. – початку ХХ ст.  4 

4 Історія розвитку археографії. Розвиток археографії в радянські часи.  2 

5 Історія розвитку археографії. Археографічні процеси в незалежній Українській державі   2 

6 Методика польової (евристичної) археографії  2 

7 Методика камеральної археографії  2 



 
 

8 Методика едиційної археографії   2 

9 Підготовка наукової публікації  історичних джерел. Завдання поліграфічного оформлення  2 

10 Науково-довідковий апарат видань. Видавниче оформлення археографічних документів  4 

11 Електронна археографія  2 

 

Рекомендована тематика ІНДЗ 

1. Значення археографії у розвитку історичної науки і в професійній підготовці історика. 

2. Становлення археографії як спеціальної галузі історичної науки. Періодизація історії археографії. 

3. Археографічна експедиція. Документи в рукописних книгах. 

4. Друк джерел з історії України у XVI-XVII ст. 

5. Описування та друкування історичних документів у ХVІІІ ст. Розвиток археографії в Україні у ХІХ ст.  

6. Київська археографічна комісія (1843-1921рр.). 

7. Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей (1839-1922рр.). 

8. Археографічна діяльність Історичного товариства Нестора-Літописця (1872-1931рр.). 

9. Археографічна діяльність Губернських вчених архівних комісій. Таврійська вчена архівна комісія (1887-

1923/31). 

10. Чернігівська губернська вчена архівна комісія (1896-1918).Полтавська вчена архівна комісія(1903-1917). 

Катеринославська губернська вчена архівна комісія(1903-1920). 

11. Публікація джерел з історії України на землях під владою Австрії (Австро-Угорщини)у ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

12. Діяльність археографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка у Львові. 

13. Розвиток археографії в Радянській Україні у міжвоєнний період (1921-1941рр.). 

14. Розвиток археографії в Україні у 1946-1991рр. 

15. Розвиток археографічних досліджень в незалежній Україні. Діяльність Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (1991-2013рр.) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Система оцінювання та вимоги 

 
Поточний контроль (20 балів) ІНДЗ МКР Екзамен  Сума 

 

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  10 30 40 100 

Поточний контроль Поточний контроль 

10 балів 10 балів 

 

Критерії та норми оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

 Оцінка 1-3 

(незадовільно) 

 має уявлення про основні процеси діяльності архівної установи; 

 розуміє навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворює певний аргумент 

окремими реченнями; 

 знає вивчені найбільш поширені термінологічні визначення, але не може пояснити їх значення. 

Оцінка 4-6 

(задовільно) 
 здатний за допомогою викладача відтворити частину матеріалу; 

 за методичними вказівками виконує практичні роботи, оформлює їх, не роблячи висновків; 

 під час виконання практичних потребує систематичної допомоги викладача; 

 розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення термінів, але при цьому допускає 

помилки; 

 здатний виконувати окремі контрольні нормативні показники. 

Оцінка 7-9 

 (добре) 
 виявляє вміння застосовувати вивчений матеріал; 

 уміє аналізувати, робити висновки; 

 самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань; 

 вільно володіє вивченим матеріалом; 

 є несуттєві відхилення у прийомах і процесах аналізу діяльності архівних установ з питань формування та 

використання архівних фондів. 

Оцінка 10-12 

(відмінно) 
 володіє глибокими, міцними знаннями з дисципліни та здатний використовувати їх на практиці; 

 правильно виконує всі прийоми і технологічні процеси; 

 виявляє творчі, наукові здібності і уміє самостійно узагальнювати матеріал з дисципліни. 
 



 
 

Участь в роботі впродовж семестру – 60 (поточний контроль, реферат, МКР). Еказамен – 40. Умови допуску до 

підсумкового контролю – обов’язкова присутність на лекційних заняттях, активність впродовж семестру, 

відвідування/відпрацювання усіх занять, виконання ІНДЗ, МКР. 
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