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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів
ECTS – 5

Галузь знань
02 Культура і мистецтво Нормативна

Напрям підготовки 

Модулів – 2
                  (кількість семестрів) Спеціальність 

028 Менеджмент
соціокультурної

діяльності

Рік підготовки:
(курс)

Змістових модулів – 2 2-й -
Семестр

Загальна кількість 
годин – 150 

3-й -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 4

Освітній ступінь:
бакалавр

20 год. -
Практичні, 

30 год. -
Семінарські 

30 год. -
Самостійна робота

70 год. - год.

Вид контролю: 
Іспит

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– місце  навчального  предмета  «Архівна  система  об’єктів  соціокультурної

діяльності» 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. 

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

структура  та  мережа.  Поняття  НАФ.  Структура  НАФ.  Право  власності  на
документи НАФ.

Тема 3. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка
Зарубіжні архіви. Зарубіжна архівна україніка.
Тема 4. Організація роботи архівів.
Завдання, права, структура архівів. Виробничі підрозділи архіву та основні

архівні технології. Планування, звітність та економічна діяльність архіву.
Тема 5. Класифікація архівних документів.
Класифікація документів у межах архіву. Класифікація документів у межах

архівного фонду.
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Змістовий модуль 2. Практичні аспекти архівної роботи.
Тема 6. 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 7. 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.
Особливості  матеріальної  основи  документів.  Старіння  документів.  Технологія
зберігання документів. Реставрація документів.

Тема 8. 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 9. 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 10. 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.



6

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових

модулів і тем
Кількість годин

денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л с пр с.р. л с лаб с.р.
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13

Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи роботи архівної системи

Тема 1.
Архівознавство як
науково система та

навчальна
дисципліна

17 2 2 6 7

Тема 2. Архівна
система та мережа
архівних установ.

17 2 4 4 7

Тема 3. Зарубіжні
архіви та

зарубіжна архівна
україніка

15 2 4 2 7

Тема 4 Організація
роботи архівів.

13 2 4 7

Тема 5.
Класифікація

архівних
документів.

13 2 2 2 7

Разом за змістовим
модулем 1

75 10 16 14 35

Модуль 2. 
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти архівної роботи

Тема 6. Експертиза
цінності

документів та
комплектування

державних архівів

17 2 2 6 7

Тема 7. Архівне
описування та

обліково-пошукові
засоби архівів

17 2 2 6 7

Тема 8. Інформація
в архівній справі

13 2 2 2 7

Тема 9. Науково-
дослідна та

методична робота
архівних установ

13 2 4 7
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Тема 10.
Користування

архівними
документами та

архівна евристика

15 2 4 2 7

Разом за змістовим
модулем 2

75 10 14 16 35

Усього годин 150 20 30 30 70
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5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема 1. Архівознавство як науково система та навчальна
дисципліна

2

2 Тема 2. Архівна система та мережа архівних установ. 4
3 Тема 3. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка 4
4 Тема 4. Організація роботи архівів. 4
5 Тема 5. Класифікація архівних документів. 2
6 Тема  6.  Експертиза  цінності  документів  та

комплектування державних архівів
2

7 Тема 7. Архівне описування та обліково-пошукові засоби
архівів

2

8 Тема 8. Інформація в архівній справі 2
9 Тема 9.  Науково-дослідна та методична робота архівних

установ
4

10 Тема  10.  Користування  архівними  документами  та
архівна евристика

4

Усього 30
                                                                                                             

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Тема 1. Історія архівної справи в Україні 6
2 Тема 2. НАФ України, його структура та правові засади 4
3 Тема 3. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка 2
4 Тема 4. Класифікація архівних документів. 2
5 Тема  5.  Експертиза  цінності  документів  та

комплектування державних архівів
6

6 Тема 6. Архівне описування та обліково-пошукові засоби
архівів

6

7 Тема 7. Інформація в архівній справі 2
8 Тема 8. Користування архівними документами та архівна

евристика
2

Усього 30
                                                                                                             

7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1
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8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Тема 1. Архівознавство як науково система та навчальна

дисципліна
7

2 Тема 2. Архівна система та мережа архівних установ. 7
3 Тема 3. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка 7
4 Тема 4. Організація роботи архівів. 7
5 Тема 5. Класифікація архівних документів. 7
6 Тема  6.  Експертиза  цінності  документів  та

комплектування державних архівів
7

7 Тема 7. Архівне описування та обліково-пошукові засоби
архівів

7

8 Тема 8. Інформація в архівній справі 7
9 Тема 9.  Науково-дослідна та методична робота архівних

установ
7

10 Тема  10.  Користування  архівними  документами  та
архівна евристика

7

Усього 70
9. Методи навчання

Для  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної  діяльності  студентів
застосовуються наступні методи:

в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні
методи:  словесні  (лекція,  розповідь,  бесіда),  наочні  (ілюстрація,  демонстрація,
перегляд  відеофільмів  та  відео  кліпів),  практичні  (виступи  на  семінарських
заняттях, реферати, презентації);

в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні,
проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-пошукові, дослідницькі;

в  аспекті  керування  навчанням  –  навчальна  робота  під  керівництвом
викладача, самостійна робота;

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації обов’язку
і відповідальності  в навчанні  (роз’яснення мети предмета,  вимоги до вивчення
предмета);  метод активації  (рольові  та  ділові  ігри),  навчальна  дискусія,  аналіз
конкретних  пам’яток  української  культури;  метод  активного  програмного
навчання, мозкова атака;

в  аспекті  самостійної  діяльності  –  навчальний  модуль (структурно-логічні
схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту. Завдання та запитання для
самоконтролю).

10. Методи контролю
Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова навчального

процесу.  Систематичний  контроль  впорядковує  процес  навчання.  Стимулює
мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за якими можна
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об'єктивно  оцінити  якість  навчання.  Залежно  від  дидактичної  мети
використовують наступні види контролю:

Попередній – має діагностичний характер. Дозволяє отримати відомості про
вихідний  рівень  знань  студентів  і  проводиться  перед  вивченням  окремих  тем
дисципліни (письмові роботи, тести);

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь студентів
(усне опитування, диспут-спілкування, письмові роботи різного характеру, тести);

Побіжний – перевірка якості  засвоєння знань у процесі  вивчення окремих
тем (опитування, тести, письмові індивідуальні завдання);

Повторний  –  спрямований  на  створення  умов  для  формування  умінь  і
навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті
(опитування, дискусії, тести, письмові роботи);

Тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу;
Модульний  –  перевірка  рівня  знань  і  умінь  у  межах  змістовного  модуля

(модульна контрольна робота);
Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення якості

сформованих умінь та набутих знань (іспит).
Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна перевірка,

письмова перевірка, тестова перевірка.

11. Розподіл балів, що отримують студенти
Іспит

Вид 
занять

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Підсу-
мковий

тест
(іспит)

Сума

Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

- - - - Т
6

Т
7

Т
8

Т
9

Т
10

- - - -

Лекції 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - 10
Практ.
зан.,

лаб.роб.
семін.
зан.

2 2 2 2 2

- - - -

2 2 2 2 2

- - - -

- 20

Поточн.
контр.:
реферат

5 5
- - - -

5 5
- - - -

20

20

опитува
ння

2 2
- - - -

2 2
- - - -

10

ін.види
поточн.
контр.
(сам.
кон.
сам.
роб.

контр.
роб.)

10 10

- - - -

10 10

- - - -

40

Усього 3 3 20 3 20 - - - - 3 3 20 3 20 - - - - 20 100

Т1, Т2 ... Т9 – теми 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
74-81 С
64-73 D

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0-34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

12. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки щодо семінарських занять.
2. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт.

13. Рекомендована література
Базова

1. Закон  України  «Про  інформацію»  :  станом на  13  листопада  1992  року  /
Верховна  Рада  України  //  Відомості  Верховної  Ради  України. – К.  :
Парламент. вид-во, 1992. – № 48. – С. 650

2. Закон  України «Про  Національний архівний фонд та  архівні  установи» :
станом  на  24  грудня  1993  року  /  Верховна  Рада  України  //  Відомості
Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, 1993. – № 15. – С. 86

3. Закон України «Про державну таємницю»: станом на 21 січні 1994 року /
Верховна  Рада  України  //  Відомості  Верховної  Ради  України. – К.  :
Парламент. вид-во, 1994. – № 16. – С. 93

4. Закон України «Про музеї та музейну справу»: станом на 29 червня 1995
року / Верховна Рада України //  Відомості  Верховної Ради України. – К. :
Парламент. вид-во, 1995. – № 25. – С. 191

5. Закон  України  «Про  вивезення,  ввезення  та  повернення  культурних
цінностей» :  станом на 21 вересня 1999 року /  Верховна Рада України //
Відомості  Верховної  Ради  України. – К.  :  Парламент.  вид-во,
1999. – № 48. – С. 405

6. Основи законодавства України про культуру на 14 лютого 1992 р. / Верховна
Рада  України  //  Питання  архівного  будівництва  в  законодавчих  актах
України. – К. : Парламент. вид-во, 1992. – № 19. – С. 18

7. Положення державної установи про «Центральний державний електронний
архів України», від 21.05.2007 [Електронний ресурс] / Держкомархів, 2007. –
Режим  доступу  до  положення  : http://tsdea.archives.gov.ua/ua/?
page=97_21062007

http://tsdea.archives.gov.ua/ua/?page=97_21062007
http://tsdea.archives.gov.ua/ua/?page=97_21062007
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8. Розпорядження  про  утворення  Центрального  державного  електронного
архіву України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки, від
12.05.2007 [Електронний ресурс] / Держкомархів, 2007. – Режим доступу до
розпорядження  : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=279-
2007-%F0

9. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. ДСТУ 2732 :
2004. – [Чинний  від  2005-07-01]. – К.  :  Український  науково-дослідний
інститут архівної справи та документознавства Державного комітету архівів
України, 2005. – 231 с.

10. Документи  з  паперовими  носіями.  Правила  зберігання  Національного
архівного фонду. Технічні вимоги. ГОСТ 55.001-98. – [Чинний від 1999-01-
01]. – К.  :  Український  науково-дослідний  інститут  архівної  справи  та
документознавства Державного комітету архівів України, 1998. – 34 с.

11. Фотодокументи.  Правила  зберігання  Національного  архівного  фонду.
Технічні  вимоги.  ГОСТ  55.002-2002.  –  [Чинний  від  2002-01-09]. – К.  :
Український  науково-дослідний  інститут  архівної  справи  та
документознавства Державного комітету архівів України, 2002. – 23 с.

12. Документи  з  паперовими  носіями.  Правила  зберігання  Національного
архівного фонду. Технічні вимоги. ГСТУ 55.001-98. – [Чинний від 1999-01-
01]. – К.  :  Український  науково-дослідний  інститут  архівної  справи  та
документознавства Державного комітету архівів України, 1999. – 51 с.

13. Боряк  Г. В.  Національна  архівна спадщина  України та  державний реєстр
«Археографічна  україніка».  Архівні  документальні  ресурси  та  науково-
інформаційні системи / Г. В. Боряк. – К : Держкомархів, 1995. – 347 с.

14. Дубровіна Л. Національна архівна інформаційна система : структура даних.
Матеріали  для  обговорення  /  Л. Дубровіна,  О. Сохань. – К.  :  Освіта,
1994. – 46 с.

15. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка. Архівознавство / [за ред.
Г. В. Боряк ]. – К. : Держкомархів, 1998. – 250 с.

16. Калакура Я. С. Архівознавство :  підруч. для студентів вищих навчальних
закладів України / Я. С. Калакура – К : Вища освіта, 1998. – 316 с. 

17. Кушнаренко  Н.  Н.  Документоведение  :  учеб.  /  Н.  Н.  Кушнаренко. – К.  :
Знання, 2006. – 459 с.

18. Матяш І. Б. Хрестоматія з архівознавства / І. Б. Матяш. – К : Видавничий дім
«КМ Академія», 2003. – 411 с.

19. Нариси з історії  архівної  справи в Україні  :  підруч.  для студентів  вищих
навчальних закладів України / [за загал ред. І. Матяш, К. Климової]. – К. :
Видавничий дім «КМ Академія», 2002. – 612 с. 

20. Швецова-Водка Г. М.  Типологія  документа  :  навч.  посіб.  для студ.  ін-тів
культури / Г. М. Швецова-Водка; Рівн. держ. ін-т культури. – К. : Кн. палата
України, 1998. – 80 с.

21. Швецова-Водка  Г. М.  Документознавство  :  навч.  посіб.  /  Г. М. Швецова-
Водка – К. : Знання, 2007. – 398 с.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=279-2007-%F0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=279-2007-%F0
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22. Архівістика : термінологічний словник / [під ред. К. Є. Новохатського та ін.].
– К. : УДНДАІСД, 1998. – 106 с.

Додаткова
23. Архівні установи України / Держкомархів України; Національна бібліотека

ім. В. І. Вернадського. – К. : Держкомархів, 2000. – 260 с.
24. Бжорстовская  Н.  В.  Архивы  и  архивное  дело  в  зарубежных  странах  :

история и современная организация : учеб. пособие / Н. В. Бжорстовская. –
М. : Высшая школа, 1971. – 311 с.

25. Старостин Е. В. Международные архивные организации и их деятельность :
учеб. пособие / Е. В. Старостин. – М. : МГИАИ, 1989. – 82 с.

26. Волинець  А.  Проблеми  інформаційного  забезпечення  архівної  справи  /
А. Волинець  //  Археографія.  Археологія.
Джерелознавство. – Вип. 1. – С. 69-71.

27. Дубровіна  Л. А.  Опис  рукописних  книг :  бібліографія,  археографія,
кодикографія  /  Л. А.  Дубровіна  //  Бібліотечний  вісник.  –  1993.  –  №  1-
2. – С. 13-20

28. Дубровіна  Л.  А.  Основні  положення  концепції  комп’ютеризації  архівної
справи  в  Україні  /  Л. А. Дубровіна  //  Студії  з  архівної  справи  та
документознавства. – 1998. – Том 3. – С. 6-17.

29. Інформатизація  архівної  справи  //  Вісник  Державного  комітету  архівів
України. – 2001. – № 2-3 (6-7). – С. 91-93

30. Калакура  Я.  Архівознавство  :  наука  чи  система  наукових  знань?  /
Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавстваю – 1996. – Т. 1.
– С 43-49

31. Сельченкова С. В. Методика визначення джерел комплектування державних
архівів / С. В. Сельченкова // Архіви України. – 1993. – № 4-6. – С. 63-66

32. Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики: [зб. наук. пр.
Число 11 : У 2 ч. : до 10-річчя заснування відділу спеціальних історичних
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.

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.

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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Археологія. Джерелознавство. – Вип. 5. – С. 9-18. – Режим доступу до статті
: http://www/archives.gov.ua/Publicat/Researches/Doslidz-Boryak.php. 

14. Інформаційні ресурси

http://www.archives.gov.ua/publicat/researches/doslidz-boryak.php
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