
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Cучасне вітчизняне і світове 

джерелознавство»  

2. Код: ПП В.04  

3. Тип: варіативна   

4. Рівень: третій (доктор філософії)  

5.  Семестр, в якому викладається: 4-й 

6.  Кількість кредитів ЄКТС: 5  

7.  Лектор (викладач): кандидат історичних наук, доцент Лисенко М.С. 

8. Результати навчання: Уміння вести самостійний пошук джерел в 

установах національного архівного фонду України, бібліотеках, музеях; 

здійснювати самостійний критичний та аргументований аналіз джерельних 

матеріалів;виокремлювати головні етапи формування історичних джерел (за 

хронологічним принципом).  

9. Дисципліни, на які спирається: «Історія світової політичної думки», 

«Актуальні проблеми світової історії». 

10. Зміст:  

 

Змістовий модуль 1. Класифікація, методика пошуку, опрацювання та 

використання історичних джерел. 

Змістовий модуль 2. Основні групи історичних джерел. 

11. Форми та методи навчання: Лекції, практичні заняття. 

 

12. Мова навчання: українська. 
 

 



Information reference 

 

1. Type and title: the discipline " Modern domestic and foreign source study"  

2. Code: ПП В.04 

3. Type: variable discipline 

4. Level: the second (master's) 

5. Semester when the discipline is delivered: 4 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 

7. Name of lecturer(s): PhD prof. M.S.Lysenko 

8. Learning outcomes:  Ability to conduct independent search of sources in 

the institutions of the National Archival Fund of Ukraine, libraries, 

museums; independent critical and reasoned analysis of sources; highlight 

the main stages of the formation of historical sources (chronologically).  

9. Disciplines are based on:  

" History of  World Political Thought",  

"Actual Problems of World History" 

10.   Content modules (СМ)  

 СМ.1. Classification, search methods, processing and use of historical 

sources. 

СМ. 2. The main groups of the historical sources. 

11.  Teaching forms and methods: Lectures and practical classes 

12.   Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Вид и название: учебная дисциплина «Современное отечественное и 

зарубежное источниковедение» 

 

2. Код: ПП В.04 

 

3. Тип: вариативная 

 

4. Уровень: третий (доктор философии) 

 

5. Семестр, в котором изучается: 4-й 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

 

7. Лектор (преподаватель):кандидат исторических наук,  доцент 

Лысенко М.С. 

 

8. Результаты обучения: Умение вести самостоятельный поиск 

источников в учреждениях национального архивного фонда Украины, 

библиотеках, музеях; осуществлять самостоятельный критический и 

аргументированный анализ  источников; выделять основные этапы 

формирования исторических источников (по хронологическому 

принципу).  

 

9. Дисциплины, на которые опирается:  

«История мировой политической мысли»,  

«Актуальные проблемы мировой истории» 

 

10. Содержание: 

 

Содержательный модуль 1.  

Классификация, методы поиска, обработка и использование 

исторических источников. 

Содержательный модуль 2.  

Основные группы исторических источников. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции и практические занятия 

 

12. Язык обучения: украинский 

 
 

 

 


