
Архівознавство  

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студентів). 

Семестр:  

п’ятий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: лекції – 16, 

семінарські заняття – 16. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Смуток І.І. 

Результати навчання:  

Знання: 

 принципів організації документів Національного архівного фонду; 

 організації науково-довідкового апарату державного архіву; 

 зміст та місце зберігання архівних збірок і колекцій  з відповідної тематики. 

Уміння: 

 працювати в державному архіві з метою пошуку необхідної архівної інформації; 

 працювати в наукових установах, що зберігають архівні документи з метою 

пошуку необхідної архівної інформації. 

Здатності: 

 проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії України на основі 

архівних пошуків. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Допоміжні історичні дисципліни 

- Історія України 

- Основи наукових досліджень 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Історія архівної справи України у Київській Русі. Архіви Гетьманщини. Архівна 

справа у Російській та Австрійській імперіях. Архівна справа України у ХХ ст. Архівна 

система та система архівних установ України. Національний архівний фонд та його 

структура. Формування Національного архівного фонду. Науково-довідковий апарат 

Національного архівного фонду. Державний архів та його структура. науково-методична 

діяльність державних архівів. Збереження документів у державних архівах.  

 

Рекомендована література:   

1. Архівістика: Термінологічний словник. Автор-упорядник: К.Є. Новохатський та ін. – 

К., 1998. – 106с. 

2. Українські архівісти: Бібліограф. Довід. У 3-х вип.. Вип.. 1. ХІХ ст. – 1930-ті рр.. / 

Упор.: О.М. Коваль, І.Б. Матяш, В.С. Шандра. – К., 1999. – 367с. 

3. Архівні установи України: Довідник. – К., 2000. 260с. 

4. Архівознавство: Підруч. для студ. вищих навчальних закладів. – К., 2002. 

5. Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. Ред. І,Б. Матяш та К.І, Климової. – К., 

2002. – 612с. 

6. Теорія и практика архівного дела  в СССР: учеб. Для вузов / Под ред. Ф,И. Долгих и 

К.И. Рудельсон. – 2 изд. – М., 1980. 343с. 



7. Боряк Г.В. Національна архівна спадщина України та державний реєстр” Архівна 

україніка”: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи. – К., 

1995. – 347 с. 

8. Лозинський В. Історія міжнародного архівного співробітництва (1898-1998 рр.). – К., 

1999. – 130 с. 

9. Матяш І.Б. Архівна  наука і освіта в Україні  1920-1930-х років. – К., 2000. – 591 с. 

10. Матяш І.Б.  Особа  в українській архівістиці:  Біографічні нариси. – К., 2001. – 226 с. 

11. Мітюков О.Г. Радянське архівне будівництво на Україні  1917-1973. – К., 1975. 270 с. 

 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання індивідуального 

завдання. 

– підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 

 
  
 


