Джерелознавство історії античного світу

Головною

метою

спецкурсу

«Джерелознавство

історії

античного світу» є опанування студентами відомостей про основні
категорії джерел з історії стародавньої Греції та Риму, а також
навичок роботи з ними. Завдання цієї навчальної дисципліни у 5мусеместрі

полягає

в

археологічними,

ознайомленні

студентів

епіграфічними,

з

основними

папірологічними

та

нумізматичними джерелами та історією їх вивчення.
Спецкурс

має

найвизначніших
подальшого
античного
можливості
артефактів
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дослідження
часу

в

у

галузі

Середземномор’ї

і монет,
специфіку

із

студентам

з

різних

основні види
роботи
фаховою

спеціальних

знання

з

класичної

найвідоміших

використання

вмінняпрацювати
виданнями

надати

історії

археології,

археологічних об’єктів
та

Причорномoр’ї,

категорій
надписів

епіграфістів
літературою

історичних

про

археологічних

і папірологічних
і

нумізматів;

та

довідковими

дисциплін,

виявляти

справжні пам`ятки і відрізняти їх від підробок, визначати або
уточнювати хронологію археологічних знахідок, з’ясовувати м ісце
походження джерел, працювати з адаптованими епіграфічними
текстами,

читати

монетні

легенди

і,

головне,

комплексно

використовувати у своїх дослідженнях історичні джерела, робити
висновки на основі синтезу їх різних категорій.

Источниковедение истории античного мира

Главной

целью

спецкурса

«Источниковедение

истории

античного мира» является овладение студентами сведениями об
основных категориях источников по истории древней Греции и
Древнего Рима, а также навыков работы с ними. Задача этой
учебной дисциплины в 5-м семестре заключается в ознакомлении
студентов

с

основными

археологическими,

эпиграфическими,

папирологическими и нумизматическими источниками, а также
историей их изучения.
Спецкурс
открытий

в

дает

студентам

области

исследования

знания

классической

известных

по

истории

археологии,

археологических

важнейших
дальнейшего

объектов

античного

времени в Средиземноморье и Причорномoрье, о возможности
использования различных категорий археологических артефактов
и

монет,

основных

источников,

специфике

видах

надписей

работы

и

папирологических

эпиграфистов

и

нумизматов;

умение работать со специальной литературой и справочными
изданиями по специальным историческим дисциплинам, выявлять
подлинные достопримечательности и отличать их от подделок,
определять или уточнять хронологию археологических находок,
выяснять

местопроисхождения

источников,

работать

с

адаптированными эпиграфическими текстами, читать монетные
легенды

и,

главное,

комплексно

использовать

в

своих

исследованиях исторические источники, делать выводы на основе
синтеза их различных категорий.

Sources of AncientHistory

The main purpose of the special course "Sources of Ancient
History" is mastering by the students of information on major
categories of sources on the history of ancient Greece and Rome, as
well as skills with them. The objective of this discipline in the 5th
semester is to familiarize students with the basic archaeological,
epigraphic and numismatic sources and the history of their study.
Special course is to provide students with knowledge of the
history of the greatest discoveries in the field of classical archeology,
further researches on the most famous archaeological sites of ancient
times in the Mediterranean and Black Sea area, about the possibility of
using of different categories of archaeological artifacts and coins, the
main types of inscriptions, the specificity of the work of the
epigraphists and numismatists, the ability to work with professional
literature

and

reference

publications

of

the

special

historical

disciplines, reveal the true monuments and distinguish them from
counterfeits, to determine or clarify the chronology of archaeological
finds, to clarify the place of origin of sources, to work with adapted
epigraphic texts, rea dcoin legends and, more importantly, to draw
conclusions based on the synthesis of the different categories of
historical sources.

