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ВСТУП
Програма  вивчення  нормативної  навчальної  дисципліни  «Архівознавство»

складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  бакалаврів  зі
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Мета навчальної дисципліни є розкриття, аналіз та вивчення архівного фонду,
зокрема  всієї  архівної  справи в  цілому. Навчальний курс спрямований на  поетапне
з’ясування  та  вивчення  змісту  таких  елементів  як:  архівна  система,  архівне
діловодство, зовнішній та внутрішній рух архівних документів.

Завдання  навчальної  дисципліни:  покликане  виявити  весь  спектр  специфіки
діяльності архівних установ в Україні, нюанси здійснення діловодства та документної
системи  у  цій  сфері. Особливу  увагу  приділено  проблемам  розвитку  знання,  яке
доповнює професійно орієнтований цикл підготовки бакалавра, зокрема досвіду збору
та обробки інформації в сучасних та історичних цивілізаційних утвореннях, ролі та
місцю документу, формам обробки та передачі інформації.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи роботи архівної системи.
2. Практичні аспекти архівної роботи.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– місце  навчального  предмета  «Архівознавства»  у  системі  гуманітарних

дисциплін, специфіку її об’єкту й предмету;
– основні сучасні культурологічні школи, напрями й теорії архівознавства;
– історію архівознавства на території сучасної України; 
– основи використання  архівної справи;
– характеризувати місце слов’янської цивілізаційної спільноти в системі світової

культури та цивілізації.
уміти:

– провести відбір документів для зберігання;
– зробити класифікацію документів, що утворють фонд;
– провести експертизу цінності документів;
– створити науково-дослідний апарат. 

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  __150_____  години  /___5_____
кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи роботи архівної системи.
Тема 1. Архівознавство як науково система та навчальна дисципліна
Предмет,  об’єкт  і  методи  архівознавства.  Джерельна  база  та  історіографія

архівознавства. Місце і роль архівознавства у підготовці фахівців.
Тема 2. Історія архівної справи в Україні
Початок  архівів  в  Україні.  Архіви  адміністративних  та  судових  установ

литовсько-польської  доби.  Архіви  та  архівна  справи  козацько-гетьманської  України.
Архів коша Нової Запорозької Січі. Архіви та архівна справа в Правобережній Україні
та Західноукраїнських землях. Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIII–початку
ХІХ  століття.  Організація  історичних  архівів.  Архіви  України  в  контексті  проектів
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архівних реформ. Архіви та архівна справа доби визвольних змагань. Архівна справа в
Західній Україні, на Буковині. Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади.
Розвиток національної архівної справи в незалежній Україні.

Тема 3. Архівна система та мережа архівних установ.
Поняття  «архівна  система»,  її  основні  види.  Система  архівних  установ,  її

структура та мережа.
Тема 4. НАФ України, його структура та правові засади
Поняття НАФ. Структура НАФ. Право власності на документи НАФ.
Тема 5. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка
Зарубіжні архіви. Зарубіжна архівна україніка.
Тема 6 Організація роботи архівів.
Завдання,  права,  структура  архівів.  Виробничі  підрозділи  архіву  та  основні

архівні технології. Планування, звітність та економічна діяльність архіву.
Тема 7. Класифікація архівних документів.
Класифікація  документів  у  межах  архіву.  Класифікація  документів  у  межах

архівного фонду.

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти архівної роботи.
Тема 8. Експертиза цінності документів та комплектування державних 

архівів
Поняття експертизи цінності документів та її завдання. Принципи експертизи і

критерії цінності документів. Організація і методика експертизи цінності документів.
Перелік  документів.  Комплектування  архівів.  Робота  з  джерелами  комплектування
державного архіву.

Тема 9. Архівне описування та обліково-пошукові засоби архівів
Архівне  описування:  поняття,  види,  принципи  і  методи.  Обліково-охоронна

робота архіву. Архівні довідники в системі НДА: функції та структура.
Тема 10. Забезпечення збереженості документів
Особливості  матеріальної  основи документів.  Старіння документів.  Технологія

зберігання документів. Реставрація документів.
Тема 11. Інформація в архівній справі
Інформатизація  архівної  справи:  поняття,  мета  і  завдання.  Основні  шляхи

інформатизації  архівної  справи:  світовий  досвід.  Стан  та  завдання  інформатизації
архівної справи в Україні. Архівознавчі аспекти інформатизації.

Тема 12. Науково-дослідна та методична робота архівних установ
Поняття  про  науково-дослідну  роботу  архівних  установ.  Система  архівної

науково-технічної інформації. Завдання, зміст і форми методичної роботи в архівних
установах. Семінари, конференції як форми науково-методичної роботи.

Тема 13. Користування архівними документами та архівна евристика
Класифікація потреб і споживачів архівної інформації. Основні напрями і форми

використання  архівної  інформації.  Роль  архівної  евристики  у  використанні
документної  інформації.  Форми  організації  використання  архівної  інформації.
Особливості  організації  використання  архівної  інформації  на  різних  носіях.
Ефективність  науково-інформаційної  діяльності.  Архівний  маркетинг.  Зв’язок
організації  використання  архівної  інформації  з  іншими напрямами роботи  архівних
установ.
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дисциплін Інституту історії України НАН України / НАН України. Ін-т історії
України; відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко]. – К. : НАН України, 2004. – Ч. 2. – 328 с.
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33. Архівна  справа  за  кордоном  [Електронний  ресурс]  /  Наукова  електронна
бібліотека  НАН  України.  –  Режим  доступу  до  статті  :
http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/253/browse?value=
%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+
%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%BC&type=subject

34. Бездрабко В. В.  Класифікація  документів  :  здобутки  і  нагальні  завдання
сьогодення [Електронний ресурс] / В. В. Бездрабко – Режим доступу до статті :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ist/2009_22/023.htm

35. Боряк  Г. Десять  років  інформатизації  архівної  справи  в  Україні  :  проблеми,
здобутки,  перспективи  [Електронний  ресурс]  /  Г. Боряк //  Архівознавство.
Археологія.  Джерелознавство. – Вип. 5. – С. 9-18. – Режим  доступу  до  статті  :
http://www/archives.gov.ua/Publicat/Researches/Doslidz-Boryak.php. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит

5.  Засоби  діагностики  успішності  навчання: індивідуальні  завдання,  самостійні
роботи, тестовий контроль, усне опитування.

http://www.archives.gov.ua/publicat/researches/doslidz-boryak.php
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ist/2009_22/023.htm
http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/253/browse?value=%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&type=subject
http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/253/browse?value=%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&type=subject
http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/253/browse?value=%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&type=subject
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