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Силабус курсу   «Історія музейної та архівної справи» 
 

Назва курсу «Історія музейної та архівної справи» 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Туган-Барановського, 7 

 

Циклова комісія за якою 

закріплена дисципліна 

Гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво,  

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

 

Викладач курсу  Сурмач Оксана Іванівна 

Контактна інформація 

викладачів 

surmach_o@ukr.net 

oksana.surmach@lnu.edu.ua 

 

Консультації з курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Туган-

Барановського, 7, каб.49). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі 

Microsoft Teams. Для погодження часу онлайн консультацій 

слід писати на  електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/istoriia-muzeynoi-ta-

arkhivnoi-spravy-2 

 

Інформація про курс Нормативна навчальна дисципліна читається для здобувачів 

І-го курсу, спеціальності 027 Музеєзнавство, 

пам’яткознавство впродовж другого семестру в обсязі 4 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

 

Коротка анотація 

курсу 

 

Даний курс акцентує увагу на вивченні історії зародження і 

розвитку архівної справи, формування Національного 

архівного фонду України, становлення архівної системи та 

діяльності державних архівних установ, основні принципи 

комплектування, зберігання та дослідження архівів різного 

типу;    на практичних аспектах архівної та музейної справи у 

професійній та педагогічній діяльності, особливостях 

проведення наукової роботи в архівах та організації 

експозицій в музеях.  

Мета та цілі курсу Метою курсу є навчити студентів класифікувати музеї за 

типами та профілями, здійснювати пошук архівних джерел, 

виявити розуміння головних тенденцій розвитку музейної та 

архівної справи в Україні та світі від найдавніших часів до 

сучасності; вмінь та навиків щодо опрацювання, наукової 

експертизи, опису, зберігання музейних та архівних фондів, а 

також використання музейної та архівної інформації.  

Для досягнення мети визначаються такі цілі: 

- розуміти поняття фондів музею, їх місце в системі 

історичного і культурного спадку;  

- здійснювати наукову організацію фондів; 

- знати їх структуру, організацію роботи з комплектування;  
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- розкрити специфіку науки архівознавство у системі 

прикладних історичних дисциплін; 

-  визначати  роль архівознавства у відтворенні історичного 

минулого; 

-  методику проведення архівознавчого дослідження 

здійснюючи наукову музейну експертизу, організувати 

музейну справу у середньому навчальному закладі; 

-  аналізувати різноманітну історичну інформацію, 

самостійно мислити і формувати власні уявлення про ту чи 

іншу епохи й історичний розвиток.  

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

1. Архівознавство: навчально-методичний посібник зі 

схемами та додатками для самостійної роботи студентів. 

/ Укладач: І.Г. Передерій. Полтава: ПолтНТУ, 2016.                     

196 с. 

2. Архівознавство: Посібник до вивчення дисциплін 

спеціальності / А.Г. Болебрух, В.І. Воронов, Ю.А. 

Святець, Є.А. Чернов. Дніпропетровськ, 2007. 170 с. 

3. Виноградова О. В., Дарчук В. Г. Основи музеєзнавства : 

навч. посібник. Львів : Магнолія 2006, 2017. 185 с. 

4. Власюк Г. М., Зосимович О. Ю., Хададова М. В. 

Музеєзнавство та архівна справа: навч. – метод. посіб. 

Житомир: ЖДПУ ім. І. Франка, 2006. 75с. 

5. Дрогобицька О., Шологон Л. Архівно-музейна практика. 

– Івано-Франківськ, 2015. 52 с. 

6. Нариси історії архівної справи в Україні: Навчальний 

посібник для студентів історичних факультетів вузів / За 

заг. ред. І.Б. Матяш та К.І. Климової; Державний комітет 

архівів України, Український науководослідний 

інститут архівної справи та документознавства. Київ, 

2002.  

7. Основи музеєзнавства: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / М. Бєлікова, В. 

Зайцева. Запоріжжя, 2015. 180 с.  

8. Сурмач О.І. Музейна справа: навч. посіб. для студентів 

вищих навчальних закладів. Львів: ЛНУ ім.Івана 

Франка, 2014. 272 с. 
 

Допоміжна: 

1. Архівні установи України: Довідник / Держкомархів 

України. Київ,2000.   

2. Велика Л.П. Музейне експозиційне мистецтво. Харківська 

державна академія культури. Харків: ХДАК, 2000. 160 с. 

3. Національний архівний фонд України: Засоби 

інтелектуального доступу до документів. Короткий довідник 

/ Держкомархів України. Київ, 2002. 

4. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-

інформаційної діяльності музеїв: навч. посіб. / 

П.Горішевський, М.Ковалів, В.Мельник, С.Оришко. Івано-

Франківськ: Плай, 2005. 64 с. 

5. Основні правила роботи державних архівів України / 

Держкомархів України.  Київ, 2004. 



6. Хрестоматія з архівознавства: навч. посіб. /Упоряд.: Г.В. 

Боряк та ін.  Київ: Вид. дім «КМ Академія», 2003. 408 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Архівний сектор Уманської районної державної 

адміністрації 

 https://uman-rda.gov.ua/arhivnij-sektor-08-53-01-29-11-2017 

2. Перелік сайтів музеїв світу  

[http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm]  

3. Музейний простір України [http://www.ukrmuseum.org.ua/]  

4. The National Archives of the United Kingdom 

[http://www.nationalarchives.gov.uk/default.htm]   

5. National Media Museum 

[http://www.nationalmediamuseum.org.uk/]  
6. Архівні зібрання України: Матеріали до бібліографії довідників, 

оглядів фондів, колекцій  

//http: //www.scarch.kiev.ua/Archives/Bibliogr 

7. Видання архівних установ України. 1925-2001: Хронологічний 

покажчик  

 http: //www.scarch.kiev.ua/References/HronolPok.ua. html#Chrono 

(2001) 

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1935 

Тривалість курсу  2 семестр, 120 год., 4 кредити. 

Обсяг курсу  

 

48 години авдиторних занять, з них: 24 год. - лекційних 

занять, 24 год. – практичних занять;  72 години самостійної 

роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після вивчення курсу  здобувачі освіти повинні знати: 

- основи музейного та архівного права; 

-  головні етапи історії музейної та архівної справи, музейних 

та архівних установ України; 

- біографічні дані видатних представників української 

музеології та архівознавства; 

- основи використання архівної справи; 

- зміст понять: музейний фонд України, музейний предмет, 

типовий і унікальний музейний предмет, музейна справа, 

музей, музейна експозиція, архівний документ, документ 

Національного архівного фонду, Національний архівний 

фонд, експертиза цінності документів, унікальний документ, 

архівна справа, діловодство, архівна установа, архів, 

архівний підрозділ, архівний відділ, державна архівна 

установа, приватне архівне зібрання, таємний архів, 

користувач архівними документами, довідковий апарат, 

номенклатура справ, архівна довідка.  

вміти: 

- визначати та класифікувати музейні та архівні фонди; 

- проводити  експертизу цінності документів; 

- опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, 

фактологічний матеріал;  

- демонструвати розуміння загальних тенденцій розвитку 

музейної справи в Україні та світі. 

Здобувачі освіти набудуть  компетентності: 

1. Інтегральна: 

   Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі музейної справи і охорони 

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1935


пам’яток, що передбачає застосування певних теорій та 

методів музеєзнавства, пам’яткознавства і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

2. Загальні компетентності: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел.  

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і примножувати досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

3. Спеціальні компетентності: 

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 

відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та 

пам’яткохоронної галузі.  

СК 2. Здатність оцінювати найважливіші події та явища 

української історії у контексті світової історії.  

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, 

культурно-просвітницької діяльності на основі професійно 

профільованих знань.  

Програмні результати 

навчання 

 

ПР 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний 

матеріал у певній системі.  

ПР 12. Досліджувати та інтерпретувати історико-культурну 

інформацію музейних предметів, об’єктів культурної 

спадщини, природних пам’яток.  

ПР 17. Здійснювати аналіз вітчизняного законодавства з 

метою визначення його відповідності міжнародним 

зобов’язанням України у сфері охорони пам’яток, музейної 

діяльності; визначати основні засади щодо ввезення, 

вивезення, передачі права власності на культурні цінності 

відповідно до ратифікованих Україною Конвенцій ЮНЕСКО. 

ПР 21. Робити презентації усно із візуальним супроводом, 

електронні презентації, відео-презентації, презентації в 

письмовій формі державною та іноземною мовами. 

Ключові слова  

 

Музей, музеєфікація, музейна справа, культурні цінності, 

музейна колекція, експозиція, архів, архівна справа, архівні 

фонди. 

Формат курсу  

 

Очний (денний). 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен у кінці семестру із врахуванням поточної 

успішності. 

Пререквізити Для вивчення курсу здобувачі освіти потребують базових 

знань  історії України, культурології, музеєзнавства, 

музейної археології, музеології, архівної справи, 

архівознавства. 



Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, практичні завдання, творчі індивідуальні, 

завдання, дискусія. 

 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, проектор, схеми, програми. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною 

шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  

впродовж семестру становить 100 балів. 

     Програмою передбачено дві модульні контрольні 

роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати  

5 балів (5х2 = 10).  

    За усне опитування студент впродовж семестру 

накопичує 30 балів. Програмою передбачено 10 практичних 

занять. За одне практичне заняття  – 3 балів, залежно від 

складності завдання. Кількість балів, які студент може 

отримати за усні відповіді подано в таблиці.  

     За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 

10 балів. 

     Іспит, що підсумовує знання основних фактів і 

теоретичних положень курсу, студент складає під час 

екзаменаційної сесії в усній формі. 

     Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних 

питань завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної 

відповіді. Перші і друге питання оцінюється в 20 балів (20 

балів х 2 = 40 балів), а третє питання – 10 балів. 

    Література. Уся література, яку студенти не зможуть 

знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Здобувач 

заохочується до використання також й іншої літератури, якої 

немає серед рекомендованих. 

Питання до екзамену 

 

1. Музейна справа як наукова дисципліна. 

2. Історія виникнення музеїв. 

3. Розвиток музейної справи в Україні. 

4. Планування музейної діяльності. 

5. Роль музеї у сучасному світі. 

6. Класифікація музеїв за профілем. 

7. Класифікація музеїв за типами. 

8. Структура сучасного музею ( відділи у музеї). 

9. Поняття музейного фонду і його особливості. 

10. Види музейних предметів. 

11. Поняття музейної колекції. 

12. Типологія музейних колекцій.  

13. Різновиди музейних експозицій. 

14. Основні напрямки і види науково-дослідної роботи в 

музеях.  

15.  Поняття музейного фонду і його особливості. 

16.  Комплектування музейних фонів.  

17. Науково-фондова робота музеїв.  

18. Особливості збереження музейних фондів. 

19. Музейний менеджмент. 

20. Музейний маркетинг. 



21. Інноваційні технології музейної справи. 

22. Музейне керівництво. 

23.  Визначення архівознавства, його предмет та об'єкт.. 

24. Поняття «архівна справа» і її основні види. 

25.  Розвиток архівної справи в незалежній Україні. 

26. Структура системи архівних установ. 

27. Організація роботи державних архівів. 

28. Формування Національної архівної фундації. 

29. Порядок доступу до архівної інформації в західних 

країнах. 

30. Законодавство України про використання архівної 

інформації та доступ до неї. 

31. Функції, задачі і права архівів. 

32. Виробничі підрозділи архіву і основні архівні технології. 

33. Планування, звітність і економічна діяльність архівів. 

34. Класифікація архівних документів в межах архіву. 

35. Створення архівних фундацій: визначення фондової 

приналежності документів, встановлення їх 

хронологічних меж.  

36. Основні підходи до класифікації документів в межах 

архівної фундації. 

37. Ознаки класифікації. 

38. Етапи класифікації документів в межах архівної 

фундації. 

39. Поняття експертизи цінності документів і її задачі. 

40. Принципи експертизи і критерії цінності документів. 

41. Стадії і етапи проведення експертизи цінності 

документів.. 

42. Визначення, порядок комплектування архівів 

43. Мета і задачі відомчих архівів в області комплектування. 

44. Робота з джерелами комплектування державних архівів 

45. Архівне описування: поняття, мета, види. 

46. Принципи і методи архівного описування документів. 

47. Структура описової статті, її функції. 

48. Поняття обліку архівних документів. 

49. Характеристика облікових документів архіву. 

50. Призначення архівних довідників і класифікація їх по 

виконуваних ними функціях. 

51. Облік документів Національного архівного фонду. 

52. Довідковий апарат до документів Національного 

архівного фонду. 

53. Приватні архіви за кордоном та в Україні. 

54. Відомчі та галузеві архіви. 

55. Архівні фонди особового походження: характер 

формування і склад документів. 

56. Утворення об’єднаних архівних фондів. Специфіка 

архівних колекцій. 

57. Архівні каталоги: їх призначення і види. 

58. Особливості матеріальної основи документів і способи 

фіксації інформації на плівкових носіях. 

59. Чинники, що впливають на старіння документів. 

60. Технологія зберігання документів. 



61. Методи реставрації документів. 

62. Інформатизація архівної справи: поняття, мета і задачі. 

63. Основні напрями інформатизації архівної справи: 

світовий досвід. 

64. Стан та завдання інформатизації архівної справи в 

Україні. 

65. Архівознавчі аспекти інформатизації. 

66. Використання архівної інформації. 

67. Поняття науково-дослідної роботи архівних установ. 

68. Система архівної науково-технічної інформації. 

69. Задачі, зміст і форми методичної роботи в архівних 

установах. 

70. Основні напрями і форми використовування архівної 

інформації. 

71. Роль архівної евристики у використовуванні 

документарної інформації. 

72. Архівний маркетинг. 

73. Зв'язок організації використовування архівної інформації 

з іншими напрямами роботи архівних установ. 

74. Методична робота архівних установ.  

75. Порядок комплектування архівів. 
Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

вивчення курсу. 
 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

Модуль 1. МУЗЕЙНА СПРАВА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. 

1. Тема  1. Музейна справа як наука та 

навчальна дисципліна. Вступ до курсу. 

Лекція – 2 год., 

самостійна робота – 

5 год. 

 

2. Тема 2. Основні тенденції і особливості 

розвитку музейної справи у світі. 

Практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 5 год. 

 

3. Тема 3. Музейна справа в Україні: історія 

становлення. 

Лекція – 2 год., 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 2 год. 

 

 

4. Тема  4. Музей як соціокультурний інститут. Лекція – 3 год., 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 5 год. 

 

 

5. Тема 5. Фонди музею. Основні напрямки 

фондової роботи. 

Лекція – 2 год., 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 5 год. 

 

 



6. Тема 6. Музейна експозиція. Лекція – 2 год., 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 5 год. 

 

 

7. Модульна контрольна робота № 1. Практичне заняття – 

2 год. 

 

 

Модуль 2. АРХІВНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ. 

8. Тема 7. Предмет, об’єкт і методи 

архівознавства як наукової системи. 

Лекція – 2 год., 

самостійна робота – 

5 год. 

 

9. Тема 8.  Розвиток архівної справи у 

незалежній Україні. 

Практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 5 год. 

 

10. Тема  9. Правові засади організації 

державних архівів. 

Лекція – 2 год., 

самостійна робота – 

5 год. 

 

11. Тема 10. Організація роботи архівів. Лекція – 2 год., 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 5 год. 

 

12. Тема 11.  Класифікація архівних документів. Лекція – 2 год., 

самостійна робота – 

5 год. 

 

13. Тема 12. Експертиза цінності документів та 

комплектування державних архівів. 

Лекція – 2 год., 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 5 год. 

 

14. Тема 13.  Забезпечення збереженості 

документів. 

Лекція – 2 год., 

самостійна робота – 

5 год. 

 

15. Тема 14.  Інформатизація архівної справи 

України. 

Лекція – 2 год., 

практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 5 год. 

 

16. Тема 15.  Науково-дослідна та методична 

робота архівних установ. 

Практичне заняття -

2 год.,  самостійна 

робота – 5 год. 

 

17. Модульна контрольна робота № 2. Практичне заняття – 

2 год. 

 

 


