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Анотація  Генеалогія як галузь гуманітарного знання і навчальна дисципліна. Стано-

влення і розвиток генеалогії як галузі гуманітарного знання. Джерела гене-

алогічного дослідження. Методи генеалогічного дослідження. Генеалогія 

Рюриковичів. Генеалогія династій Великого князівства Литовського, Поль-

ського королівства і Речі Посполитої. Генеалогія Романових і Габсбургів. 

Генеалогія провідних князівських і шляхетських родів України 

Ключові слова антропоніміка, аристократія, біографістика, Боговитини, Вази, Вишневе-

цькі, Габсбурги, генеалогічна таблиця, генеалогічне дерево, генеалогія, ге-

ральдика, гербівник, Гольшанські, Ґедиміновичі, дворянство, династія, 

Дубровицькі, елекційна монархія, Жаславські, закони генеалогії, Збаразькі, 

індиґенат, Кирдії, князівський рід, Коріатовичі, Корчаки, легітимація шля-

хетства, матримоніальні зв’язки, мезальянс, метрична книга, Мономахо-

вичі, морганатичний шлюб, Несвідські, нобілітація, Острозькі, просопогра-

фія, Радивили, ревізька казка, рід, родина, родовід, Романови, Романовичі, 

Ростиславичі, Рюриковичі, Санґушки, спорідненість духовна, спорідненість 

кровна, сфрагістика, Четвертенські, Чорторийські, Яґеллони 

Мета курсу  

 

сформувати потребу й уміння аналізувати явища генеалогічного характеру 

та визначати їхнє місце в політичній, соціально-економічній і соціокульту-

рній сферах життя суспільства на різних етапах його розвитку 

Завдання курсу 

 

1) опанувати генеалогічну термінологію та систему знань про родовід;  

2) виробити дослідницькі навики пошуку та осмислення генеалогічних фактів;  

3) засвоїти найголовніші здобутки вітчизняних та іноземних дослідників 

генеалогії родів різних суспільних верств України; 

4) стимулювати інтерес до родоводу та історії сім’ї для застосування набу-

тих знань у педагогічній діяльності; 

5) прививати цінності, шановані в сучасному громадянському суспільстві 

Перелік тем Тема 1.1. Генеалогія як галузь гуманітарного знання і навчальна дисципліна  

Тема 1.2. Становлення і розвиток генеалогії як галузі гуманітарного знання  

Тема 1.3. Джерела генеалогічного дослідження  

Тема 1.4. Методи генеалогічного дослідження  

Тема 2.1. Генеалогія Рюриковичів  

Тема 2.2. Генеалогія династій Великого князівства Литовського, Польсь-

кого королівства і Речі Посполитої  

Тема 2.3. Генеалогія Романових і Габсбургів  

Тема 2.4. Генеалогія провідних князівських і шляхетських родів України 
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Навчальні  

технології  

Лекції, семінари, індивідуальні науково-дослідні задання; пояснювально-

ілюстративні, проблемні та частково-пошукові методи з використанням ау-

діовізуальних засобів, спеціалізованого програмного забезпечення освіт-

нього процесу, електронних бібліотек та архівів, онлайн-енциклопедій, -

словників і -баз даних 

Методичне  

забезпечення 

Робоча навчальна програма  

Опорні конспекти лекцій 

Розширені плани семінарських занять 

Тести з генеалогії 

Завдання для самостійної роботи 

Підсумковий 

контроль 

Залік 

Розподіл балів 
Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ Сума Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4 
 

46 

 

100 6 6 6 6 6 12 6 6 

Примітка. Оцінка за курс становить суму кількості балів, накопичених протягом 

семестру на семінарських заняттях (максимально 54) та оцінки за ІНДЗ (максима-
льно 46 балів). Якщо студент із поважних причин не зміг накопичити на семінар-

ських заняттях бажану кількість балів, вона може бути замінена оцінкою за залік 

за 12-бальною шкалою, помноженою на 4,5.  
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