
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА АРХІВОЗНАВСТВО 

 

Мета курсу – теоретичні і практичні знань з документознавства та 

архівознавства як феномена соціальних комунікацій. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Документознавство та архівознавство» 

має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Теорія та історія 

соціальних комунікацій», «Соціальна інформатика», «Методика та організація 

наукових досліджень», «Актуальні проблеми теорії та історії журналістики», 

«Прикладні соціально-комунікаційні технології» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

знати: історію і основні етапи розвитку документознавства та 

архівознавства, зв’язок цих наук з іншими, джерельні бази документознавства 

та архівознавства, методології сучасного наукового дослідження в 

журналістикознавстві, особливості розвитку документознавства та 

архівознавства на сучасному етапі, особливості роботи  з документами; 

вміти: визначати поняття наукового апарату документознавства та 

архівознавства, аналізувати різні погляди вчених щодо сутності цих наук, 

аналізувати різні види документів, структуру, їхні функції аналізувати періоди 

розвитку документознавчих та архівознавчих знань, виявляти найвагоміші 

наукові концепції, з’ясовувати персональний внесок учених у розвиток 

документознавства та архівознавства, створювати їхні творчі біографії, 

проводити експертизу документів і наукові основи зберігання документів; 

володіти: здатністю виявляти джерельні бази документознавства та 

архівознавства, здатністю правильно застосувати методології сучасного 

наукового дослідження в журналістикознавстві, здатністю аналізувати 

особливості розвитку документознавства та архівознавства на сучасному етапі, 

здатністю працювати з документами. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Документознавство. Головні завдання документознавства.  Поняття про 

розвиток документознавства. Становлення, основні етапи розвитку 

документознавства. Документ. Визначення поняття “документ”. Функції 

документа. Інформаційна й матеріальна складова документів. Види документів. 

Патентний документ. Атлас. Наказ. Журнал. Художня  листівка. Види 

документів на новітніх носіях за способом запису та зчитування інформації: 

документи на перфорованих носіях; документи на  магнітних носіях; документи 

на оптичних носіях; документи на голографічних носіях. Класифікація 

документів.  

Архівна діяльність консультування. Архівознавство як наукова і 

навчальна дисципліна. Джерельна база та історіографія архівознавства. Історія 

архівної справи в Україні. Архівна система та система архівних установ. 

Поняття «архівна система», її основні види. Система архівних установ України. 

Національний архівний фонд України (НАФ): склад, структура, правові  засади. 

З історії формування поняття про сукупність архівного фонду держави. Склад і 

структура НАФ. Право власності на документи НАФ. Організація роботи 



державних архівів. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна 

та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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