
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.  
Код: ПП-4 
2. Назва: Архівознавство 

3. Тип: Обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3,або 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5, 7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 7 ; 
8. Прізвище, ініціали лектора науковий ступінь, посада: Цецик Ярослав Петрович 

кандидат історичних наук, доцент кафедри державного управління, документознавства 

та інформаційної діяльності 

9. Результати навчання:  

• Застосовувати методику класифікації та аналізу архівних джерел, аналізувати 

вітчизняний та світовий здобуток у галузі архівознавства;  

• Використовувати здобуті знання при проведенні експертизи наукової, історико-

культурної та практичної цінності документів_ 

10. Форми організації занять: Навчальні заняття проводяться у формі лекцій, бесід, 

дискусій, та на базі Державного архіву Рівненської області 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Історія України, 

Документознавство, Документно-інформаційні комунікації; 

12. Зміст курсу: Архівознавство як наука. Історія архівної справи. Архівні системи 

сучасних держав. Система архівних установ України. Національний архівний фонд 

України. Організація архівних документів. Експертиза архівних документів та 

комплектування архівів. Облік архівних документів. Описування архівних документів. 

Науково-дослідна та методична робота архівних установ. Система довідкового апарату 

архівів. Технології зберігання так використання  архівних документів. Інформатизація 

в архівній справі. Користування архівними документами. Архівна евристика. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1.  Архівні установи України: Довідник. Т.І Державні архіви / Держкомархів. Упор. 

Андрієвська Л. та ін. – 2-е вид. доп. – К., 2005. – 692 с. 

2. Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України /Ред 

кол.: Я.С.Калакура (гол.ред.) та ін. - К., 1998. 

3. Архівознавство: Підручник для вузів / Я.С. Калакура, І.Б. Матяш, Г.В. Боряк, Л.А. 

Дубровіна. – К., 2002. 

4. Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів  вищ. навч. закладів України / За заг. 

ред..  Я.С. Калакури та І.Б. Матяш. – К., 2000.   

5. Архівознавство: Підручник для студентів історичних факультетів вищих навчальних 

закладів України / За заг. ред. Я.С.Калакури та І.Б.Матяш. – К., 2002. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
38 год. лекцій, практичних 36 год.. самостійної роботи 136 Разом –  210 год.  

Методи: інтерактивні лекції, проблемна лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, методи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



аналізу та оцінки документів, використання мультимедійних засобів, проведення 

занять у фондах Державного архіву Рівненської області. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий наприкінці 5  та 7 

семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування проведення експертизи 

документів, оцінки цінності документів, фондування документів. 

16. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP-4 

2. Title: Archival studies 

3. Type: Required; 

4. Higher education level: And (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3 or 4 

6. Semester when the discipline is studied: 5, 7 

7. Number of established ECTS credits:  7; 

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Tsetsyk Yaroslav 

Petrovich Candidate of Historical Sciences, Associate Professor Department of Public 

Administration, Documentation and Information Activity; 

 

9. Resultsofstudies: 

• Apply the methodology of classification and analysis of archival sources, analyze 

domestic and world achievements in the field of archival studies; 

• To use the acquired knowledge during the examination of documents of scientific, 

historical, cultural and practical value 

10. Formsoforganizingclasses:  Training sessions are held in the form of lectures, 

discussions, discussions, and on the basis of the State Archives of Rivne Oblast 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:  
History of Ukraine, Documentation, Document and Information Communications; 
12.Course contents: Archival studies as a science. History of archival affairs. Archival 

systems of modern states. The system of archival institutions of Ukraine. National Archival 

Fond of Ukraine. Organization of archival documents. Examination of archival documents 

and archiving. Accounting of archival documents. Description of archival documents. 

Research and methodological work of archival institutions. Archives reference system. 

Storage technology is the use of archival documents. Informatization in the archivist case. 

Use of archival documents. Archival heuristics.:  

13. Recommended educational editions:  
1. Archival institutions of Ukraine: Directory. T.I Public Archives / Derzhkomarkhiv. 

Emphasis Andriyevska L. and others. - 2nd kind. add - K., 2005. 692 p. 

2. Archives: Textbook for Students of Higher Educational Institutions of Ukraine / Rev. Y.S. 

Kalakura (Gol.red.) And others. - K., 1998. 

3. Archival studies: Textbook for high schools / Ya.S. Kalakura, I.B. Matiash, GV Boryak, 

L.A. Dubrovin - K., 2002. 

4. Archival studies: A textbook for students of history. FTT higher. tutor institutions of 

Ukraine / For ed .. Ya.S. Kalakuri and IB Matiash - K., 2000. 

5. Archival studies: A textbook for students of historical faculties of higher educational 

institutions of Ukraine / For the comp. Ed. Y.S. Kalakuri and I. B.Matiash. - K., 2002. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
38 years lectures, practical 36 h .. independent work 136 Total - 210 h. 

Methods: interactive lectures, problem lectures, individual tasks, implementation of business 

and role games, individual and group research tasks, methods of analysis and evaluation of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



documents, use of multimedia facilities, conducting classes in the funds of the State Archives 

of Rivne region. 

15. Forms and assessment criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final 

examination (40 points): written exam, at the end of 5 and 7 semesters. Current control (60 

points): testing, survey of examination of documents, valuation of documents, documents. 

  
16. Languageofteaching: Ukrainian. 

 
Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


