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Грінченка 
 

Кафедра 

_____________________________ Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«___________________________» 

Архівознавство 

Курс 2 курс 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 1 питання - 15 балів 

2 питання - 15 балів 

3 питання - 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 
 

 

 

  

 

1.Становлення архівознавства як науки. 

2.Розвиток архівної справи на стародавньому 

Сході. 

3.Архівна справа в країнах Європи в новий час: 

загальні тенденції розвитку. 

4.Становлення основ сучасної архівної справи в 

ХІХ – на початку ХХ ст. 

5.Розвиток архівної справи в першій половині 

ХХ століття. 

6.Новітні тенденції в розвитку архівної справи. 

7.Архіви та архівна справа в Київській Русі. 

8.Архівна справа в Україні в польсько-литовську 

добу. 

9.Архіви та архівна справа в козацькій Україні. 

10.Розвиток архівної справи в Україні в ХІХ – на 

початку ХХ ст.  

11.Архівна справа в СРСР та її особливості. 

12.Розвиток архівної справи в незалежній 

Україні. 

13.Головні принципи організації сучасних 

архівних систем. 

14.Централізовані архівні системи в сучасному 

світі. 

15.Децентралізовані архівні системи в сучасному 

світі.  

16.Система архівних установ України. 

17.Центральні державні архіви України. 



18.Галузеві та відомчі архіви України та їх 

специфіка. 

19.Архіви недержавної форми власності в 

Україні. 

20.Основні принципи і критерії організації 

архівних документів. 

21.Експертиза цінності архівних документів. 

22.Система комплектування державного архіву. 

23.Облік архівних документів. 

24.Архівне описування: Основні види, етапи та 

рівні. 

11.Міжнародні стандарти архівного описування. 

25.Довідковий апарат архівів як цілісна система. 

26.Типо-видова структура довідкового апарату 

архівів.   

27. Правова база діяльності архівів України.  

28. Довідковий апарат архівів: визначення та 

загальна характеристика.   

29.Архівний каталог. Призначення каталогів, їх 

види, характерні риси та особливості.  

30. Проблеми повернення зарубіжної україніки.  

31. Форми організації використання архівної 

інформації.  

32. Центральні державні архіви України: 

загальна характеристика архівних документів.  

33. Потреби в архівній інформації та групи її 

споживачів.  

34. Інформатизація архівної справи: сутність і 

значення.  

35. Центральний архів давніх актів у Києві: 

передумови заснування та загальна 

характеристика.  

36. Національний архівний фонд: визначення та 

загальна характеристика.  

37. Путівники по державним архівам України. 

Призначення путівників, їх характерні риси та 

особливості.   

38. Закон України «Про національний архівний 

фонд і архівні установи». Структура та основні 

положення.  
39.Архівний опис, призначення та місце в системі науково-

довідкового апарату архіву.  

40. Функції і напрями діяльності Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та 

документознавства.  

 

 

 

 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

М.В. Макарова 



 


