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Час  

проведенн

я  заняття  

(за 

розкладом)  

 

Тема заняття  (за силабусом)  

 

 

 

Завдання  

для студентів   

 

  

 

 

 

Термін 

виконання 

завдання 

 

 

Допоміжні матеріали   

для дистанційного 

опрацювання  теми  
 (список рекомендованої л-ри, 

елементи текстів  лекцій, 

матеріали презентації,  

покликання на інтернет-ресурси, 

де це розміщено, або ж вказівка 

на комунікацію через е-пошту 

викладач-студенти тощо) 

Інформація про 

викладача:    

e-mail, адреса 

персональної 

сторінки на сайті 

кафедри / на 

платформі 

moodle тощо  

 

 

Лекція  

 

Семінарське 

/практичне  

заняття  

17.03; 24.03 

 

 

 

Тема ІІ "Формування  

документального  

фонду" 

Тема ІІ "Формування  

документального  

фонду"  

 

Опрацювання  

літератури,  

нормативних й  

методичних  

документів 

24.03 Типова інструкція з  

діловодства в  

міністерствах, інших  

центральних та місцевих  

органах виконавчої влади  

https://zakon.rada.gov.ua/law  

s/show/55-2018-%D0%BF  

Розділ IV. Систематизація  

та зберігання документів у  

діловодстві; розділ V.  

Порядок підготовки справ 

до передачі для архівного  

зберігання  

vasyl.gerun@g  

mail.com 



 

Правила організації  

діловодства та архівного  

зберігання документів у  

державних органах, органах  

місцевого самоврядування,  

на підприємствах, в  

установах і організаціях  

https://zakon.rada.gov.ua/law  

s/show/z0736-15  

Розділ IV. Систематизація  

та зберігання документів у  

діловодстві;  

розділ VI. Комплектування  

архіву  

 

Оксана Січова.  

Класифікація документації  

наукових установ НАН  

України в контексті  

формування їх архівних  

фондів // Наукові праці  

Національної бібліотеки  

України імені В. І.  

Вернадського. 2015. Вип.  

42.  

https://drive.google.com/file/  

d/1nwoEJwkjnmlQomi0LPO  

kstZ-jSdCqlQs/view?usp=dri  

vesdk  

 

Номенклатура справ  

Львівського університету 

https://drive.google.com/file/  

d/0B5XUOkqZdwAjeVF6Y1  

U4c2F6NVE/view  

[приклад оформленого  



документа] 

31.03 Тема ІІI "Експертиза  

цінності документів" 
 1.Опрацюванн

я літератури,  

нормативних й  

методичних  

документів 

 

2.Проведення  

експертизи  

цінності  

документів  

(доступ до  

оцифрованих  

справ й опис  

завдання  

надіслано на  

електронну  

пошту) 

 

Практичне  

завдання з  

експертизи  

цінності  

виконати до  

21.04 й  

надіслати на  

електронну  

пошту  

vasyl.gerun@g  

mail.com 

Селіверстова К.  

Науково-методичне  

забезпечення експертизи  

цінності документів //  

Архіви України, 2014, 4.  

https://drive.google.com/file/  

d/1ouWBGcjIvt547ht6jttyknc  

3sQSd8wnh/view?usp=drives  

dk  

 

Застосування принципів і  

критеріїв експертизи  

цінності документів на  

сучасному етапі.  

МЕТОДИЧНІ  

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

https://www.archives.gov.ua/  

Law-base/Regulations/2009-  

metod_seliverst.pdf  

 

Робота з документами  

особового походження.  

МЕТОДИЧНИЙ  

ПОСІБНИК  

Розділ 1, § 1 Експертиза  

цінності документів  

особового походження  

https://undiasd.archives.gov.u  

a/doc/doc_osob_pohod.metod  

_rec.pdf 

 

ПОРЯДОК утворення та  

діяльності комісій з  

 



проведення експертизи  

цінності документів  

https://zakon.rada.gov.ua/law  

s/show/1004-2007-п 

 

07.04; 14.04 Тема IV "Архівне 

описування" 

Тема IV "Архівне 

описування" 

1.Опрацюванн

я літератури,  

нормативних й  

методичних  

документів 

 

2.Описання 

документа з 

приватного 

архіву за 

принципами 

міжнародного 

стандарту 

описування. 

Описання  

документа  

виконати до  

14.04 й  

надіслати на  

електронну  

пошту  

vasyl.gerun@g  

mail.com 

Архівознавство: Підр. для 

студ. іст. ф-тів вищ. навч. 

закладів України / За заг. 

ред. Я. С. Калакури та І. Б. 

Матяш. – Вид. 2-ге, випр. і 

доп. – К.: Видавн. дім "КМ 

Академія", 2002. 

https://drive.google.com/file/

d/1tDT5XXJmz5kerMFcx08

uhYQIFIDi1NPm/view?usp=

drivesdk 

Розділ 9 "Архівне 

описування" 

 

Складення архівних описів: 

метод. рекомендації / Держ. 

архів. служба  

України, УНДІАСД ; 

уклад.: Н.М.Христова. – К., 

2013. 

https://drive.google.com/file/

d/1uyY4DonYeOXJVY0o7a

uGJbc8779jovg2/view?usp=d

rivesdk 

С. 12-55. 

 

ДСТУ 4331:2004 Правила 

описування архівних 

документів (ISAD (G): 

1999, NEQ) 

https://drive.google.com/file/

d/1SINdLdBAVVmDvDOFi

 



FH2qj74h7E5LLDK/view?us

p=drivesdk 

14.04; 21.04 Тема V "Організація 

фонду особового 

походження" 

Тема V "Організація 

фонду особового 

походження" 

1.Опрацюванн

я літератури,  

методичних  

матеріалів 

 

2.Систематиза

ція й 

описування 

документів 

особового 

фонду архіву 

Практичне 

завдання 

виконати до  

05.05 й  

надіслати на  

електронну  

пошту  

vasyl.gerun@g  

mail.com 

Робота з документами 

особового походження. 

Методичний посібник, 

Київ, 2009 

https://drive.google.com/file/

d/1XMFfj4h61kPXK66sg7rE

wOW-

dEEWvyKZ/view?usp=drives

dk 

Розділ 2 і розділ 3. 

 

Уолтер Рундел. 

Персональні документи 

університетських архівів 

Див.: 

https://archive.lnu.edu.ua/pers

onalni-dokumenty-

universytetskyh-arhiviv/ 

 

Фонди Наукового архіву 

Києво-Могилянської 

академії 

https://library.ukma.edu.ua/in

dex.php?id=37 

[приклади описів особових 

фондів] 

 

28.04 Тема VI "Облік 

документів в архіві. 

Забезпечення 

збереженості архівних 

документів" 

 Опрацювання 

навчальної 

літератури,  

нормативних й  

методичних  

документів 

05.05 Архівознавство: Підр. для 

студ. іст. ф-тів вищ. навч. 

закладів України / За заг. 

ред. Я. С. Калакури та І. Б. 

Матяш. – Вид. 2-ге, випр. і 

доп. – К. 2002. 

Див. Розділ 10 "Облік 

документів національного 

 



архівного фонду" на 

сторінках: 

https://studopedia.su/5_15610

_ponyattya-pro-oblik-

arhivnih-dokumentiv.html 

https://studopedia.su/5_15611

_oblikovi-dokumenti-

arhivu.html 

 

Облік документів у 

державних архівах України: 

Інструкція / Укрдержархів. 

УНДІАСД. – К., 2014  

https://drive.google.com/file/

d/1yMwlm5MN0fg9Xej2Ls8

i-

RKcG4FukFGZ/view?usp=dr

ivesdk 

Розділ 3 

 

Положення про умови 

зберігання документів 

Національного архівного 

фонду - 

https://zakon.rada.gov.ua/law

s/show/z0250-15 

05.05 Тема VIІ 

"Користування 

архівними 

документами. 

Архівний пошук. 

Виконання запитів в 

архівній установі" 

 Опрацювання 

навчальної 

літератури,  

нормативних 

документів 

12.05 Архівознавство: Підручник 

для студентів вищих 

навчальних закладів 

України / Авт.: Я.С. 

Калакура, Г.В. Боряк, Л.А. 

Дубровіна,  І.Б. Матяш, ін. 

К., 1998. 

https://drive.google.com/file/

d/1yKViP5oo2ZXE0_gUbO

GJPv6mRJ3XxU3n/view?usp

=drivesdk 

 



Розділ 13 

 

Порядок користування 

документами 

Національного архівного 

фонду, що належать 

державі, територіальним 

громадам - 

https://zakon.rada.gov.ua/law

s/show/z1983-13#n14 

 

Порядок виконання 

архівними установами 

запитів юридичних та 

фізичних осіб на підставі 

архівних документів та 

оформлення архівних 

довідок (копій, витягів) - 

https://zakon.rada.gov.ua/law

s/show/z0251-15 

 

Викладач  _________________                                                                                        Завідувач кафедри    _____________________ 


