
 





1. Опис навчальної дисципліни 
 

 Характеристика дисципліни за 
 

Найменування показників формами навчання 
 

   
 

    
 

 денна  заочна 
 

    
 

«Архівознавство»   
 

    
 

Вид дисципліни  обов’язкова 
 

    
 

Мова викладання, навчання та оцінювання  українська 
 

    
 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180   
 

    
 

Курс 4   
 

    
 

Семестр  7 
 

    
 

Кількість змістових модулів з розподілом: 6   
 

    
 

Обсяг кредитів 6   
 

    
 

Обсяг годин, в тому числі: 180   
 

    
 

Аудиторні 84   
 

    
 

Модульний контроль 12   
 

    
 

Семестровий контроль залік   
 

    
 

Самостійна робота 84   
 

    
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 

Метою дисципліни “Архівознавство” є формування у майбутніх фахівців глибокого 

розуміння основ архівної справи та використання архівних матеріалів для історичних досліджень. 

Завдання дисципліни: 
 

сформувати професійне розуміння процесів і явищ, закономірностей та особливостей 

історії української архівної справи; 
 

закласти знання сучасної організації архівної справи як особливого напряму 

державної і суспільної діяльності; 
 

ознайомити з підходами до формування Національного архівного 

фонду; сформувати навички описування, зберігання архівних 

документів; навчити використанню відомостей, що містяться в 

архівних документах; закласти основні вміння архівної евристики. 
 

здійснити використання ресурсів Центру архіво-, джерелознавства для формування 

вмінь і практичних навичок при формуванні спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей, необхідних для майбутніх фахівців-істориків. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 
 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
 

знати: 
 

• визначати місце архівознавства в системі історичних дисциплін; 
 

• показувати нормативну основу організації архівної справи в Україні; 
 

• описувати історію архівної справи в Україні та розвиток архівної справи в незалежній 
 
Україні; 
 

• визначати поняття Національного архівного фонду України та його три основні 

групи його документів; 
 

• описувати систему архівних установ України, виробничі підрозділи архіву та 

основні архівні технології; 
 

• пояснювати організацію архівних документів, основні напрями і форми 

використання архівної інформації; 
 

• класифікувати автоматизовані пошукові інформаційні системи в архівах; 
 

• показувати облік архівних документів; 
 

• орієнтуватись у технологіях зберігання архівних документів; 
 

• відтворювати шляхи інформатизації архівної справи; 
 

уміти: 
 

• виконувати організацію документів на рівні справи; 
 

• проводити первинне описування справ; 
 

• ефективно виконувати пошук архівних документів і використання архівної інформації; 
 

• володіти культурою оформлення документа; 
 

• користуватись основними методами обробки, зберігання та архівації документів. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання  
 

  Розподіл годин між видами робіт 
 

        
 

    Аудиторна:  
 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АРХІВОЗНАВСТВА   
 

Тема  1.  Архівознавство  як  наукова  система  і 28 6 4      
 

навчальна дисципліна         
 

Модульний контроль 2        
 

Разом 30 6 4     18 
 

Змістовий модуль 2. ІСТОРІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ   
 

Тема 2. Історія архівної справи в Україні 28 6 6     16 
 

Модульний контроль 2        
 

Разом 28 6 6     16 
 

Змістовий модуль 3. АРХІВНА СИСТЕМА ТА СИСТЕМА АРХІВНИХ УСТАНОВ  
 

Тема  3.  Архівна  система  та  система  архівних 28 6 4     18 
 

установ         
 

Модульний контроль 2        
 

Разом 28 6 4     18 
 

Змістовий модуль 4. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ  
 

Тема  4.  Формування  Національного  архівного 28 6 4     18 
 

фонду (НАФ)         
 

Модульний контроль 2        
 

Разом 30 6 4     18 
 

Змістовий модуль 5. РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ АРХІВНОГО ФОНДУ 
 

         
 

Тема 5. Архівне описування та інформатизація в 28 8 12     8 
 

архівній справі.         
 

Модульний контроль 2        
 

Разом 30 8 12     8 
  

Змістовий модуль 6. КОРИСТУВАННЯ АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА АРХІВНА 

ЕВРИСТИКА  

Тема 6. Користування архівними документами та 28 10 12   6 
 

архівна евристика.       
 

Модульний контроль 2      
 

Разом 30 10 12   6 
 

      
 

       
 

Підготовка та проходження контрольних       
 

заходів       
 

Усього 180 42 42   84 
 



5. Програма навчальної дисципліни 
 

 

АРХІВОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА СИСТЕМА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.  
Два значення поняття «архів»; «архівістика», «архівознавство». Предмет, об’єкт 

архівознавства. Методи архівознавства: історичний, ретроспективний, порівняльний 

класифікації. Критики джерел, ідентифікації тощо. Групи джерел:нормативні акти держави, 

виступи державних діячів, масові джерела – архівна періодика, довідково-інформаційні 

матеріали, історіографічні джерела, мемуарна література. Періодизація науки архівознавство: 

Києво-Могилянська Академія, Університет Св. Володимира, Київської археографічної 

комісії. Діяльність М.Максимовича, В.Антоновича, М.Грушевського та ін. Другий етап – 

Українська держава (1917-1920 рр.), третій етап(30-ті–поч. 50-х рр. ХХ ст.), четвертий етап 

(1960-ті– 1980-ті рр.), п’ятий етап (з 1991– )  
ІСТОРІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ.  
Початки архівів Київської Русі та державних установ литовсько-польської доби. 

Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. 

Архіви адміністративних та судових установ литовсько-польської доби (15 ст. – 1-а половина 

17 ст.). Литовська та Коронна метрики. Волинська метрика. Магістратські архіви. Архіви та 

архівна справа козацько-гетьманської України (середина 17–18 ст.): Український державний 

архів 17 ст. Установи та архіви України – Гетьманщини у 18 ст. ”Генеральная 

малороссийская архива”. Монастирські архіви. Формування фамільних архівів. Архів коша 

Нової Запорозької Січі.  
Архіви та архівна справа в Правобережній Україні та в західноукраїнських землях у 

18 ст. Архіви адміністративних та судових установ Правобережної України. Церковні архіви. 

Доля митрополичого архіву Греко-Католицької церкви. Магнатські архіви. Заснування 

історичного архіву Львові. Архівне законодавство Російської імперії та його вплив на 

архівну справу в Україні. кінця 18-19 ст. Порядкування у відомчих канцеляріях та архівах. 

Нищення архівних матеріалів.  
Заснування Центрального архіву давніх актів у Києві. Створення Харківського 

історичного архіву. Документальні колекції науково-історичних товариств в Україні 19 – 

початку 20 ст. Приватні наукові архіви та колекції рукописних матеріалів. Діяльність 

губернських учених архівних комісій.  
Архіви та архівна справа доби визвольних змагань і відновлення Української держави 

(1917-1920 рр.) Архівна справа в Західній Україні, на Буковині та Закарпатті у 1920-1930-х 

рр. Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1919-1990 рр.) Централізація 

управління архівною справою. Зміцнення командно-адміністративної системи управління 

архівами та їх підпорядкування НКВС. Формування системи партійних архівів. Архівна 

справа в Україні в роки Другої світової війни. Архіви України 1945-1990 рр.  
Розвиток національної архівної справи в незалежній Україні в 90-х рр.: утворення 

Національного архівного фонду, ліквідація партійних архівів.  
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ.  
Поняття та структура Національного архівного фонду. Три групи документів, що 

складають НАФ: українського походження, іноземного походження, українські документи, 

що знаходяться в іноземних державах. Комплекс «архівної україніки». Зарубіжний та 

український комплекс архівної україніки. Поняття про унікальні документальні пам’ятки 

(УДП) та особливо цінні документи (ОЦД). Критерії віднесення до УДП. Право власності на 

документи НАФ. Поняття про експертну комісію та її діяльність.  
АРХІВНА СИСТЕМА ТА СИСТЕМА АРХІВНИХ УСТАНОВ. 

Архівна система та її види: централізовані, децентралізовані та змішані.  
Центральні державні архіви України та їх характеристика: ЦДАВО, ЦДІА у м. Києві, 

ЦДАГО, ЦДНТА, Центральний державний архів кінофотофонодокументів ім. Пшеничного, 
ЦДІА у м. Львові. Нові архіви ЦДЕА (Центральний державний електронний архів ) та 



ЦДАЗУ (Центральний державний архів зарубіжної україніки) Галузеві архіви. Відомчі 
архіви.  

Система науково-довідкового апарату;форма власності документів у архівах. Види 
довідників: між архівні, між фондові та внутріфондові. Види архівних каталогів: 
предметний, хронологічний, алфавітний, систематичний, іменний, географічний.  

АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ. Поняття та 
види архівного описування. Принципи і методи архівного описування. Одиниця 
описування, описова стаття; Інформатизація архівної справи. Світовий  

досвід інформатизації архівної справи. НАІС. Стан і завдання інформатизації архівної справи 
в Україні.  

КОРИСТУВАННЯ АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА ІНФОРМАТИЦІЯ 
АРХІВНОЇ СПРАВИ.  

Класифікація потреб і споживачів архівної інформації: очевидні, приховані потреби, 

та потреби за додатковою ознакою, а саме історичною, географічною, ієрархічною, 

галузевою, адресною, матеріальною. Напрями використання інформації: у сфері управління, 

у сфері економіки, у політичному житті, у науковій діяльності, у культурно-духовному 

житті, у соціально-правовому напрямі. Форми використання інформації: генеалогічні, 

тематичні, соціально-правові запити, використання через засоби масової інформації, 

публікація документів. 

 

ЛЕКЦІЇ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АРХІВОЗНАВСТВА  
Лекція 1. АРХІВОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА СИСТЕМА І 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (6 год.)  
Тематичний план: 

1. Предмет, об’єкт, методи архівознавства.  
2. Джерельна база та історіографія архівознавства  
3. Місце та роль архівознавства у підготовці фахівців  

Основні  поняття  теми:  «архів»;  архівознавство  як  наукова  система;  наукова 
періодизація, методи архівознавства. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Лекція 2. ІСТОРІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (6 ГОД.) 

Тематичний план: 
1. Початки архівів Київської Русі та державних установ литовсько-польської доби.  
2. Архів та архівна справа козацько-гетьманської доби.  
3. Історія архівної справи кін.18 – поч. ХХ століття в Україні.  
4. Архів та архівна справа в Україні за часів радянської влади (1919 – 1990 рр )  
5. Розвиток архівної справи в незалежній Україні  

Основні поняття теми: Литовська метрика, Королівська метрика; родинні архіви, 
магнатські архіви ; церковні архіви;приватні архіви; Археографічна комісія. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

Лекція 3. АРХІВНА СИСТЕМА ТА СИСТЕМА АРХІВНИХ УСТАНОВ (6 год.) 

Тематичний план: 
1. Архівна система та її види.  
2. Центральні державні архіви України та їх характеристика.  
3. Галузеві та відомчі архіви.  
4. Архівні довідники:функції та структура 



Основні поняття теми: ДКА, ЦДАВО, ЦДІА, ЦДАГО, ЦДНТА, ЦДЕА, ЦДАЗУ. 
державні та галузеві архіви; система науково-довідкового апарату; форма власності архівів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 

Лекція 4. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ (НАФ) (6год.) 

Тематичний план: 
1. Поняття та структура Національного архівного фонду.  
2. Експертиза цінності документів: завдання, принципи, критерії.  
3. Право власності на документи НАФ  
4. Класифікація архівних документів.  

Основні  поняття  теми:  НАФ  України;  унікальні  документальні  пам’ятки  (УДП); 
особливо цінні документи (ОЦД), фонд, колекція, справа. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ АРХІВНОГО ФОНДУ  
Лекція 5. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ (8 год.) 

Тематичний план: 
1. Поняття та види архівного описування.  
2. Принципи і методи архівного описування.  
3. Поняття, мета і завдання інформатизації в архівній справі.  
4. Стан і завдання інформатизації архівної справи в Україні.  

Основні поняття теми: Одиниця описування, описова стаття; бази даних; НАІС; 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ  
Лекція 6. КОРИСТУВАННЯ АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА 

АРХІВНА ЕВРИСТИКА(10 ГОД.)  
Тематичний план: 

1. Класифікація потреб і споживачів архівної інформації  
2. Основні напрями і форми використання архівної інформації  
3. Роль архівної евристики у використанні архівної інформації  
4. Особливості використання архівної інформації на різних носіях  

Основні поняття теми: Історичний, географічний, ієрархічний, галузевий, адресний,  
матеріальний принципи; інформаційний лист, тематичний перелік, список-довідник; архівна 
довідка, архівна копія, архівний витяг. 

 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

 

Семінарське заняття 1. АРХІВОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА СИСТЕМА І 
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (4 год.)  

1.Становлення архівознавства як історичної дисципліни.  
2. Зв’язок архівознавства з іншими історичними науками: проілюструвати на 

конкретних прикладах архівних документів, розмішених на ресурсах центральних і обласних 

архівів.  
3. Опишіть роботу архівіста і дослідника у архіві. 

Рекомендована література:  
1. Архівознавство: Підручник для студентів іст.фак-тів вищ. навч. закладів 

України // За заг.ред.: Я.С. Калакура та І.Б.Матяш. - К.: Видавн.дім «KM Академія», 2002. (в 
читальному залі КУ ім. Бориса Грінченка) 

2. Архівістика: Термінолог. словник / ГАУ при КМ України. УД НДІАСД; Авт.-  
упоряд.: К. Є. Новохатський та ін. — К., 1998. — 106 с. 



3. Архівознавство [Текст] : підручник для студ. іст. Фак. вузів 

/ Державний комітет архівів України, Український науково- 

дослідний інститут архівної справита документознавства ; ред.: Я. С. Калакура, І. Матяш. - 2- 

ге вид., випр. і доп. - Київ : КМ Академія, 2009. - 356 с 

4. Матяш І. Б. Архівознавство : методологічні засади та історія розвитку [Текст]  
: навчальний посібник / Ірина Матяш ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. - 515 с. 
 

5. Українські архівісти: Біобібліогр. довід.: У -х вип. Вип. 1. XIX ст. — 19 0-ті рр.  
/ ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. 
Грушевського; Упоряд.: О. М. Коваль, І. Б. Матяш, В. С. Шандра. — К., 1999. — 67 с.  

6. Чикалова  С.Ф.,  Яковенко  В.Я.  Архівознавство:  Навчальний  посібник.  –  
Донецьк: ДонНУ, 2004. – 170 с. 
 

Семінарське заняття 2. ІСТОРІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (6 ГОД.)  
План заняття:  

1. Початки архівів Київської Русі та державних установ литовсько-польської доби.  
2. Архів та архівна справа козацько-гетьманської доби.  
3. Історія архівної справи кін.18 – поч. ХХ століття в Україні.  
4. Архів та архівна справа в Україні за часів радянської влади (1919 – 1990 рр )  
5. Розвиток архівної справи в незалежній Україні 

 

Рекомендована література:  
1. Архівознавство: Підручник для студентів іст.фак-тів вищ. навч. закладів України // 

За заг.ред.: Я.С. Калакура та І.Б.Матяш. - К.: Видавн.дім «KM Академія», 2002. (в 
читальному залі КУ ім. Бориса Грінченка)  

2. Кеннеді Грімстед П. За участю Боряка Г. Доля скарбів української культури під 
час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв.-К., 1991.- 107 с.  

3. Матяш  І. Б.  Архівознавство :  методологічні  засади  та  історія розвитку [Текст]  
: навчальний посібник / Ірина Матяш ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. - 515 с. 

 

4. Мітюков О.Г. З історії архівів в Україні (від найдавніших часів до . початку XX 
ст.// Архіви України. - 1991. - № 2. - С 29-40. 

5. Нариси історії архівної справи в Україні / За заг.ред.І. Б. Матяш та К.І.Климової. –  
К.: Видавн.дім «КМ Академія», 2002. – 621с. (в читальному залі КУ ім. Бориса Грінченка)  

6. Українські архівісти: Біобібліогр. довід.: У -х вип. Вип. 1. XIX ст. — 19 0-ті рр. / 
ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. 
Грушевського; Упоряд.: О. М. Коваль, І. Б. Матяш, В. С. Шандра. — К., 1999. — 67 с.  

7. Чикалова С.Ф., Яковенко В.Я. Архівознавство: Навчальний посібник. – Донецьк: 
ДонНУ, 2004. – 170 с. 
 

Семінарське заняття 3. АРХІВНА СИСТЕМА ТА СИСТЕМА АРХІВНИХ 

УСТАНОВ (4 год.) 

План заняття: 
1. Архівна система та її структура.  
2. Центральні державні архіви України та їх характеристика.  
3. Галузеві та відомчі архіви.  
4. Архівні довідники: функції та види. 

 

Рекомендована література: 



1. Архівознавство: Підручник для студентів іст.фак-тів вищ. навч. закладів України // 
За заг.ред.: Я.С. Калакура та І.Б.Матяш. - К.: Видавн.дім «KM Академія», 2002(в читальному 
залі КУ ім. Бориса Грінченка)  

2. Архівні установи України: Довідник / Держкомархів України; Національна б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. — К., 2000. — 260 с.  

3. Архівістика:  Термінолог.  словник  /  ГАУ  при  КМ  України.  УД  НДІАСД;  Авт.-  
упоряд.: К. Є. Новохатський та ін. — К., 1998. — 106 с.  

4. Матяш  І. Б.  Архівознавство :  методологічні  засади  та  історія розвитку [Текст]  
: навчальний посібник / Ірина Матяш ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. - 515 с. 

 

5. Московченко Н.З історії створення центральних та місцевих архівів України // 
Студії з архівної справи та документознавства. – Т.10.-К.2007.-с.7-11.  
6. Пиріг Р.Я. Архівне будівництво в Україні: проблеми наукового забезпечення// 
Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та повідомлення наукової 
конференції 15-16 березня 1995 р. / Упор. Т.П. Прись. - К., 1996. - С 92-96.  
7. Чикалова С.Ф., Яковенко В.Я. Архівознавство: Навчальний посібник. – Донецьк:  
ДонНУ, 2004. – 170 с. 
8. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. /  
Упоряд.: Г.В.Боряк та ін. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. (в читальному залі КУ ім. 
Бориса Грінченка) 
 

Семінарське заняття 4. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

АРХІВНОГО ФОНДУ (НАФ) (4 год.) 

План заняття: 
1. Поняття та структура Національного архівного фонду.  
2. Експертиза цінності документів: завдання, принципи, критерії.  
3. Право власності на документи НАФ  
4. Класифікація архівних документів. 

 

Рекомендована література:  
1. Архівознавство: Підручник для студентів іст.фак-тів вищ. навч. закладів 

України // За заг.ред.: Я.С. Калакура та І.Б.Матяш. – К.: Видавн.дім «KM Академія», 2002. (в 
читальному залі КУ ім. Бориса Грінченка)  

2. Бутич І.Л. До питання про шляхи поповнення Національного архівного фонду 

України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наукові доповіді 

Всеукраїнської конференції (19-20 листопада 1996 року): у 2-х ч. – К., 1997. – Ч. 1. – С 288– 
294.  

3. Видатні вчені Національної академії наук України. Особові архівні та 
рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України ім. В. 
І. Вернадського (1918–1998): Путівник. — К., 1998.  

4. Кентій А.В. Обліково-довідковий апарат держархівів: його стан, перспективи 
розвитку і вдосконалення // Актуальні проблемі розвитку архівної справи в Україні: Доповіді 
та повідомлення науковій конференції 15-16 березня 1995 р. / Упор. Т.П, Прись. – К., 1996. – 
С 26-32.  

5. Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України: 
принципи класифікації та обліку // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 1. – К., 
1996. – С13–20.  

6. Матяш І.Б. Формування Національного архівного фонду України: історія та 
сучасні проблеми//Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки: Тези доповідей 
міжнародної наукової конференції. – К., 1996. –С. 101–103 



7. Метальникова Н. Проблеми комплектування архівів фондами громадських 
об'єднань у сучасній Україні// Студії з архівної справи та документознавства. – Т.2.–К., 2005. 
– С. 25–29  

8. Пиріг Р.Я Документальна спадщина Компартії України: проблеми інтеграції в 
систему державної архівної служби // Константи: Альманах соціальних досліджень. – 1996. – 
№ 2 (5). С 5–10.  

9. Портнов Г.В. Деякі питання формування Національного архівного фонду на 
сучасному етапі// Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та 
повідомлення наукової конференції 15–16 березня 1995 р. –К., 1996. – С 22–25.  

10. Путро О.І. Архівний фонд Національної Академії наук України як складова 
частина НАФ: історія та сучасні проблеми// Українське архівознавство: історія, сучасний 
стан та перспективи: Наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19–20 листопада 1996 
року) у 2–х ч. – К., 1997. – С 56–61.  

11. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. /  
Упоряд.: Г.В.Боряк та ін. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 408с. (в читальному залі КУ 
ім. Б Бориса Грінченка) 
 

Семінарське заняття 5. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ 
АРХІВНОЇ СПРАВИ (12 год.)  

План заняття: 
1. Поняття та види архівного описування.  
2. Принципи і методи архівного описування.  
3. Поняття, мета і завдання інформатизації в архівній справі.  
4. Стан і завдання інформатизації архівної справи в Україні. 

 

Рекомендована література:  
1. Автократов В. Н. Некоторые теоретические вопросы архивного описания 

//Актуальные проблемы архивоведения и документоведения. Естественнонаучные вопросы 
архивного дела. — М.: Изд-во ВНИИДАД, 1981. — С. 202–209.  

2. Архівознавство: Підручник для студентів іст.фак-тів вищ. навч. закладів 
України // За заг.ред.: Я.С. Калакура та І.Б.Матяш. – К.: Видавн.дім «KM Академія», 2002. (в 
читальному залі КУ ім. Бориса Грінченка) 

3. Архівістика: Термінолог. словник / ГАУ при КМ України. УД НДІАСД; Авт.-  
упоряд.: К. Є. Новохатський та ін. — К., 1998. — 106 с.  

4. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ІSAD(G) / Держкомархів 

України. УНДІАСД; Укр. версія Г. В. Папакіна. — 2-ге вид. — К., 2002. — 48с.  
5. Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд для 

друкованих видань архівних установ, публікацій на веб-сайті: Пам’ятка / Держкомархів 
України. УНДІАСД. — К., 2002. — 9 с. 

6. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. /  
Упоряд.: Г.В.Боряк та ін. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 408с. (в читальному залі КУ 
ім. Бориса Грінченка) 
 

Семінарське заняття 6. КОРИСТУВАННЯ АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА 

АРХІВНА ЕВРИСТИКА. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ В АРХІВНІЙ СПРАВІ. (2 ГОД.) 

План заняття: 
1. Класифікація потреб і споживачів архівної інформації  
2. Основні напрями і форми використання архівної інформації  
3. Роль архівної евристики у використанні архівної інформації  
4. Форми організації використання архівної інформації  
5. Особливості використання архівної інформації на різних носіях 



Рекомендована література: 
1. Архівістика: Термінолог. словник / ГАУ при КМ України. УД НДІАСД; Авт.-  

упоряд.: К. Є. Новохатський та ін. — К., 1998. — 106 с.  
2. Архівознавство: Підручник для студентів іст.фак-тів вищ. навч. закладів 

України // За заг.ред.: Я.С. Калакура та І.Б.Матяш. – К.: Видавн.дім «KM Академія», 2002. 
(в читальному залі КУ ім. Бориса Грінченка)  

3. Кисельов І.М. Про автоматизировану інформаційну систему архіву// Студії з 
архівної справи та документознавтва: Т. 2 - К., 2005. - С. 29-33.  

4. Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка" і 
компьютеризація архівної справи в Україні. Випуск 1. Інформатизація архівной справи в 
Україні: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць. - К., 1996. - 308 с 

5. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. /  
Упоряд.: Г.В.Боряк та ін. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 408с. (в читальному залі КУ 
ім. Б Бориса Грінченка) 



6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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  студента                         
 

                           
 

  Відвідування  1 3 3  3  3  3 3 3   3  4 4  5 5  
 

  лекцій                          
 

  Відвідування  1 2 2  3  3  2 2 2   2  6 6  6 6  
 

  семінарських                         
 

  занять                          
 

                          

  Робота на  10 2 20 3  30 2 20 2   20  6 60  6 60  
 

  семінарському                         
 

  занятті                          
 

                            

  Виконання  5 1 5  1  5  1 5 1   5  1 5  1 5  
 

  завдань для                         
 

  самостійної                         
 

  роботи                          
 

                         
 

  Виконання  25 1 25 1  25 1 25 1   25  1 25  1 25  
 

  модульної                         
 

  роботи                          
 

                           
 

  Виконання ІНДЗ  30                       
 

                          
 

    Разом - 55 -  66 - 55    55   100   101  
 

                         
 

   Максимальна кількість балів:        432         
 

   Розрахунок коефіцієнта:           100: 432= 0,231     
 

                

  6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.          
 

                          
 

                        Термін  
 

   Теми         Вид контролю    Бали  виконання  
 

                        (тижні)  
 

               
 

Тема  1.Вивчення  статей  на  тему  Опрацювання 2 статей на   5       
 

лекції       архівознавчу тематику             
 

Тема 2. Історична довідка  Біографія двох відомих архівістів   5       
 

(біографія, опис )                         
 

Тема 3. Ознайомлення з  Опрацювання путівника одного із   5       
 

путівниками архівів      центральних архівів              
 

Тема 4. Робота з термінологією,   Складення  термінологічного   5       
 

словником       словника                 
 

Тема 5. Складання опису документа  Складення титульного   аркуша   5       
 

за держстандартом      двох архівних справ за           
 

         електронними ресурсами архівів           
 



 

Тема  6.  Ознайомлення  з  базами Ознайомлення   з електронними  5  

даних ресурсами   двох центральних    

 архівів чи обласних архівів    

Разом: 24 год.  Разом: 30 балів   

      

 

При підготовці до семінару студенти повинні вивчити та зрозуміти лекційний матеріал, 

опрацювати документальні джерела, наукову літературу з теми. Під час самостійної 

підготовки студент повинен ретельно опрацювати одну з монографій зі списку 

рекомендованої літератури, ознайомитись з основними підходами вітчизняних та зарубіжних 

істориків до питань які виносяться на обговорення. 
 

Студент, який готує виступ з повідомленням, повинен визначити питання, які він розглядатиме в 

своєму виступі, розкрити зміст та основні положення свого повідомлення, доповіді. 
 

Важливо щоб під час самостійної роботи студенти правильно проводили аналіз явищ, подій і 

в остаточному підсумку могли виділити їх найбільш суттєві компоненти, робити 

узагальнення. Спроможність студента до узагальнення й уміння виділити головне і 

зосередити на цьому увагу є ознакою того, що він опанував важливими прийомами 

розумової діяльності, може творчо працювати. 
 

Формами самостійної роботи можуть бути: аналіз архівних та опублікованих 

історичних джерел, опрацювання спеціальної літератури. Основою самостійної роботи є 

вивчення рекомендованої літератури. При цьому необхідно зрозуміти і запам’ятати не текст 

взагалі, а головне, найбільш істотне, узагальнюючі висновки. 

 

 

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.  
 

Письмова робота / 25 балів  
 

 Критерії оцінювання МКР:  
 

   
 

№ Опис критерію Максимальна 
 

зп  кількість балів 
 

   
 

1 Робота  виконана  на  рівні  самостійного  творчого  мислення  на  основі 20-25 
 

 ґрунтовного знання проблеми, що висвітлюється, основних понять та  
 

 категорій,  розуміння  закономірностей  історичного  процесу,  грамотне,  
 

 логічно-послідовне викладення історичного матеріалу, вміння пов'язувати  
 

 його з сучасністю, робити узагальнення та висновки. Знання студентом  
 

 сучасної концепції історії України та історіографії проблем.  
 

2 Робота виконана на рівні самостійного мислення з елементами творчого   
 

 пошуку,  розуміння  студентом  основних  закономірностей  історичного 
15-19  

 процесу.  Допускаються  окремі  незначні  помилки  та  неточності  у  

  
 

 висвітленні неосновних аспектів проблеми.  
 

3 Робота  виконана  на  рівні  репродуктивного  мислення.  Допускаються 10-14 
 

   
 



недостатньо вірні формулювання, окремі незначні помилки у 
висвітленні основних аспектів проблеми, незнання студентом 
другорядних понять і категорій.  

4 Робота виконана зі значними помилками, що мають принципове значення 

 в оцінці подій і фактів. Незнання історіографії. Неспроможність студента  
0-9  

 аналізувати  історичний  матеріал,  робити  узагальнення  та  висновки.  

  
 

 пов'язувати історичні події з сучасністю, невірна відповідь на питання.  
 

 Невиконання роботи.  
 

 Разом 25  балів 
 

   
 

6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання  
 

Формою проведення семестрового контролю є залік.  
 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.  
 

 

1. Визначення поняття “архів”. 

2. Архівознавство як наукова дисципліна. 

3. Предмет та об’єкт вивчення курсу “архівознавство” 

4. Співвідношення понять “документальний” та “архівний” фонд країни. 

5. Періодизація становлення архівознавства як науки. 

6. Архівна система та її види. 

7. Система архівних установ та її структура. 

8. Роль бібліотек та музеїв у збереженні архівної спадщини. 

9. Центральні державні архіви. 

10. Відомчі та галузеві архіви України. 

11. Поняття про НАФ України. 

12. Комплекси документів, що складають НАФ. 

13. Зарубіжний комплекс архівної україніки. 

14. Український комплекс архівної україніки. 

15. Поняття про класифікацію архівних документів. 

16. Унікальні документальні пам’ятки та критерії їх відбору. 

17. Особливо цінні документи та їх маркування. 

18. Значення класифікації архівних документів для їх організації в архівах і пошуку.  
19. Поняття про основні класифікаційні одиниці: архівний фонд, одиниця зберігання, 

справа.  
20. Поняття про опис архівних документів. Основні одиниці опису. 

21. Проблеми інформатизації опису і пошуку архівних документів.  
22. Перспективи і складнощі розробки автоматизованих пошукових інформаційних 

систем в архівах.  
23. Положення про експертну комісію та її діяльність.  
24. Проблема комплектування архівів в умовах державної монополії на архівні 

документи.  
25. Комплектування державних та інших архівів в умовах демократичного суспільства.  
26. Відомче право на архівні документи, його вплив на комплектування галузевих 

архівних систем.  
27. Поняття про експертизу цінності документів.  
28. Уявлення про загальнолюдські, національні, класові, корпоративні та конфесійні 

цінності, їх вплив на розвиток уявлень про цінність архівного документа.  
29. Поняття про використання архівних документів. 



30. Використання архівних документів як процес актуалізації ретроспективної 
інформації.  

31. Цілісність архівних фондів та їх комплексів як необхідна умова наукової організації 
документів у складі НАФ України.  

32. Класифікація відомчих архівів як джерел комплектування конкретних груп 
державних архівів.  

33. Поняття про класифікацію документів у межах архіву.  
34. Формування архівних колекцій. Умови збереження і розформування колекцій в 

архівах.  
35. Одиниця зберігання (справа) як одиниця класифікації.  
36. Спадкоємність принципів класифікації документів на стадіях відомчого і державного 

зберігання.  
37. Законодавчі акти і правила, що регламентують організацію і порядок комплектування 

державних і відомчих архівів.  
38. Джерела комплектування державних архівів. 

39. Критерії визначення установ джерел комплектування державних архівів.  
40. Визначення складу документів, що підлягають державному зберіганню, і організація 

їх прийому і державні архіви.  
41. Організація поповнення державних архівів документальними пам’ятками історії та 

культури, що перебувають у власності громадських організацій та окремих громадян.  
42. Значення експертизи цінності документів в оптимізації складу архівних фондів та їх 

комплексів.  
43. Організація і методика роботи з експертизи цінності документів.  
44. Організація і методика роботи з відбору на державне зберігання документів по 

особовому складу.  
45. Облік документів у державних архівах. 

46. Центральний фондовий каталог (ЦФК). Його структура. 

47. Фондові каталоги. 

48. Призначення системи науково-довідкового апарату. 

49. Структура системи науково-довідкового апарату (НДА) і напряму її розвитку. 

50. Архівний довідник як одиниця системи НДА архіву і НАФ України. 

51. Визначення типів і видів архівних довідників. 

52. Опис документів як основа для створення архівних довідників. 

53. Поняття про опис документів. 

54. Залежність об’єктів опису і обсягу логічних записів від типу довідників.  
55. Специфіка використання ретроспективної документної інформації в поточній 

діяльності установ, організацій і підприємств.  
56. Значення архівних документів для відновлення і розвитку промисловості та 

сільського господарства.  
57. Використання архівних документів у соціально-правовій сфері. 

58. Поняття про юридичну силу архівного документа та архівної довідки. 

59. Поняття про організацію використання архівних документів. 

60. Первинна і вторинна документна інформація як засіб використання документів.  
61. Передача інформації споживачам у вигляді документів, що зберігаються в архівах,в 

копіях документів, у формі інформації, переробленої архівістами згідно із запитами 
заявників.  

62. Призначення і методика складання інформаційного аркуша, тематичного переліку 
документів, архівної довідки та інших інформаційних документів. 
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навчальна дисципліна (4 год.) (6 год.)  
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 Архівознавство як наукова           
 

Архівознавство як наукова система і система і навчальна дисципліна 
Змістовий модуль 1. 
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 Історія архівної справи в Україні         
 

Історія архівної справи в Україні (6 год.) 
Змістовий модуль 2. 
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 Архівна система та система          
 

Архівна система та система архівних установ (4 архівних установ (6 год.) 
Змістовий модуль 3. 
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Формування національного архівного фонду (НАФ) (6год.)          
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Архівне описування та інформатизація архівної 
інформатизація 

Змістовий модуль 5. 
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Користування архівними           
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архівна евристика. Інформатизація в архівній евристика(10 год.) Змістовий модуль 6.          
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова)  
1. Архівознавство: Підручник для студентів іст.фак-тів вищ. навч. закладів 

України // За заг.ред.: Я.С. Калакура та І.Б.Матяш. - К.: Видавн.дім «KM Академія», 2002. (в 
читальному залі КУ ім. Бориса Грінченка) 

2. Архівознавство [Текст] : підручник для студ. іст. Фак. вузів 

/ Державний комітет архівів України, Український науково- 

дослідний інститут архівної справита документознавства ; ред.: Я. С. Калакура, І. Матяш. - 2- 

ге вид., випр. і доп. - Київ : КМ Академія, 2009. - 356 с 

3. Матяш І. Б. Архівознавство : методологічні засади та історія розвитку [Текст]  
: навчальний посібник / Ірина Матяш ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. - 515 с. 
 

4. Нариси історії архівної справи в Україні / За заг.ред.І.Б.Матяш та К.І.Климової.  
– К.: Видавн.дім «КМ Академія», 2002. – 621с. 

5. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. /  
Упоряд.: Г.В.Боряк та ін. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. (в читальному залі КУ ім. 
Бориса Грінченка) 
 

Додаткова 

6. Архівістика: Термінолог. словник / ГАУ при КМ України. УД НДІАСД; Авт.-  
упоряд.: К. Є. Новохатський та ін. — К., 1998. — 106 с. 

7. Архіви консульських установ іноземних держав  
як джерело до вивчення української історії ХІХ- ХХ століття [Текст] : колективна монографія 

/ В. Адауров [та ін.] ; за ред. В. Адауров. - Львів : Вид-во Українського католицького ун-ту, 

2010  
8. Архівні установи України: Довідник / Держкомархів України; Національна б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. — К., 2000. — 260 с.  
9. Бутич І.Л. До питання про шляхи поповнення Національного архівного фонду 

України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наукові доповіді 

Всеукраїнської конференції (19-20 листопада 1996 року): у 2-х ч. – К., 1997. – Ч. 1. – С 288– 
294.  

10. Видатні вчені Національної академії наук України. Особові архівні та 
рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України ім. В. 
І. Вернадського (1918–1998): Путівник. — К., 1998.  

11. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ІSAD(G) / 
Держкомархів України. УНДІАСД; Укр. версія Г. В. Папакіна. — 2-ге вид. — К., 2002. — 48 
с.  

12. Зубкова, Наталія Михайлівна. Архів і бібліотека видатного діяча українського 
просвітництва Б. Д. Грінченка [Текст] :  
(з фондів національної бібліотеки України імені В. І.Вернадського) / Н. М. Зубкова; ред. Л. 
А. Дубровіна; рецензент: І. Н. Войцехівська, Л. М. Яременко. - Київ : [б. в.], 2008. - 177 с  

13. Кеннеді Грістед П. За участю Боряка Г. Доля скарбів української культури під 
час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв.-К., 1991.- 107 с.  

14. Кентій А.В. Обліково-довідковий апарат держархівів: його стан, перспективи 
розвитку і вдосконалення // Актуальні проблемі розвитку архівної справи в Україні: Доповіді 
та повідомлення науковій конференції 15-16 березня 1995 р. / Упор. Т.П, Прись. – К., 1996. – 
С 26-32.  

15. Кисельов І.М. Про автоматизировану інформаційну систему архіву// Студії з 
архівної справи та документознавтва: Т. 2 - К., 2005. - С. 29-33. 



16. Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України: 
принципи класифікації та обліку // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 1. – К., 
1996. – С13–20.  

17. Матяш І.Б. Формування Національного архівного фонду України: історія та 
сучасні проблеми//Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки: Тези доповідей 
міжнародної наукової конференції. – К., 1996. –С. 101–103  

18. Метальникова Н. Проблеми комплектування архівів фондами громадських 
об'єднань у сучасній Україні// Студії з архівної справи та документознавства. – Т.2.–К., 2005. 
– С. 25–29  

19. Автократов В. Н. Некоторые теоретические вопросы архивного описания 
//Актуальные проблемы архивоведения и документоведения. Естественнонаучные вопросы 
архивного дела. — М.: Изд-во ВНИИДАД, 1981. — С. 202–209.  

20. Мітюков О.Г. З історії архівів в Україні (від найдавніших часів до . початку XX 
ст.// Архіви України. - 1991. - № 2. - С 29-40.  

21. Московченко Н.З історії створення центральних та місцевих архівів України // 
Студії з архівної справи та документознавства. – Т.10.-К.2007.-с.7-11.  

22. Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка" і 
компьютеризація архівної справи в Україні. Випуск 1. Інформатизація архівной справи в 
Україні: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць. - К., 1996. - 308 с  

23. Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд для 
друкованих видань архівних установ, публікацій на веб-сайті: Пам’ятка / Держкомархів 
України. УНДІАСД. — К., 2002. — 9 с.  

24. Пиріг Р.Я Документальна спадщина Компартії України: проблеми інтеграції в 
систему державної архівної служби // Константи: Альманах соціальних досліджень. – 1996. – 
№ 2 (5). С 5–10.  

25. Пиріг Р.Я. Архівне будівництво в Україні: проблеми наукового забезпечення// 
Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та повідомлення наукової 
конференції 15-16 березня 1995 р. / Упор. Т.П. Прись. - К., 1996. - С 92-96.  

26. Портнов Г.В. Деякі питання формування Національного архівного фонду на 

сучасному етапі// Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та 

повідомлення наукової конференції 15–16 березня 1995 р. –К., 1996. – С 22–25.Путро О.І. 

Архівний фонд Національної Академії наук України як складова частина НАФ: історія та сучасні 

проблеми// Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наукові доповіді 

Всеукраїнської конференції (19–20 листопада 1996 року) у 2–х ч. – К., 1997. – С 56– 
61.  

27. Українські архівісти: Біобібліогр. довід.: У -х вип. Вип. 1. XIX ст. — 19 0-ті рр. 
/ ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. 
Грушевського; Упоряд.: О. М. Коваль, І. Б. Матяш, В. С. Шандра. — К., 1999. — 67 с. 

28. Чикалова  С.Ф.,  Яковенко  В.Я.  Архівознавство:  Навчальний  посібник.  –  
Донецьк: ДонНУ, 2004. – 170 с. 



10. Додаткові ресурси  
Офіційний веб-портал Державної архівної служби 
України http://www.archives.gov.ua/  
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України) 

http://tsdavo.gov.ua/  
Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО 
України) http://cdago.gov.ua/  
Центральний державний історичний архів України, м. 

Київ (ЦДІАК України) 

cdiak.archives.gov.ua  
Центральний державний історичний архів України, м. 

Львів (ЦДІАЛ України) 

tsdial.archives.gov.ua  
Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. 

Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) 

tsdkffa.archives.gov.ua  
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

(ЦДАМЛМ України) 

csam.archives.gov.ua  
Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) 

tsdazu.gov.ua  
Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України) 

tsdea.archives.gov.ua  
Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства (УНДІАСД) 

undiasd.archives.gov.ua  
Розсекречення архівних матеріалів 

http://www.archives.gov.ua/?page=17  
Архівна україніка 

http://www.archives.gov.ua/?page=18  
Документальні виставки on-line 

http://www.archives.gov.ua/?page=20 

http://www.archives.gov.ua/
http://tsdavo.gov.ua/
http://cdago.gov.ua/
http://cdiak.archives.gov.ua/
http://tsdial.archives.gov.ua/
http://tsdkffa.archives.gov.ua/
http://csam.archives.gov.ua/ukr/holovna/
http://tsdazu.gov.ua/
http://tsdea.archives.gov.ua/ua/
http://undiasd.archives.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/?page=17
http://www.archives.gov.ua/?page=18
http://www.archives.gov.ua/?page=20

