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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 Лекції: 
32  

Модулів: 1 Практичні заняття: 
Загальна кількість годин: 150   
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 2 

Лабораторні заняття: 
  

Семестр: 4 Семінарські заняття: 
28  

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 4 
- самостійна робота: 5 

Консультації: 
  

Індивідуальні заняття: 
Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська Самостійна робота: 
90  

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни «Історичне краєзнавство, 
музеєзнавство та архівознавство» є історичні особливості місцевого 
середовища, природні, політичні та соціально-економічні процеси, які 
впливали на розвиток краю та життя його мешканців; принципи, технології та 
процеси нагромадження, збереження і презентації інформації музейними 
установами, а також процеси виникнення, розвитку і суспільного 
функціонування музеїв; закономірності становлення й розвитку архівної 
справи, наукові засади експертизи цінності документів. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історичне краєзнавство, 
музеєзнавство та архівознавство» є формування у майбутніх фахівців знань і 
навичок щодо цілісного професійного розуміння процесів і явищ, 
закономірностей та особливостей історії рідного краю, музеєзнавства та 
архівознавства.  

Передумови для вивчення дисципліни «Історія України та української 
культури», «Спеціальні історичні дисципліни». 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 
дисциплінами «Історія України та української культури», «Спеціальні історичні 
дисципліни».  

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 
студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 
освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. Європейські 
студії». 
 



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  
результати навчання за дисципліною 

Шифр  
компете
нтності 

 
Компетентності 

Шифр  
програмних 
результатів 

Програмні результати 
навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   
ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 
ПРН 9 
 
 
 
 
 

З’ясовувати взаємозв’язок між 
історичними подіями, явищами, 
процесами та демонструвати 
змістовні думки, обґрунтовані 
положення і висновки про них. 

ЗК2. Здатність робити смислові 
узагальнення та висновки, 
виявляти в інформаційних 
даних і концептах хиби й 
вразливі місця, суперечності 
та неповноту аргументації. 

ПРН 4 
 
 
 
 
 
ПРН 14 
 

Критично осмислювати 
інформацію з різноманітних 
джерел (археологічні артефакти, 
архівні документи, усні 
свідчення, музейні експонати, 
періодика, наукові праці тощо). 
Досліджувати життя та діяльність 
конкретних людей у контексті 
їхньої історичної доби 

ЗК3. Готовність до пізнання 
нового і неперервного 
навчання, до опанування 
нових знань та стратегій / 
способів мислення. 

ПРН 22 
 
 
 
 
 
 

Використовувати знання 
спеціальних історичних 
дисциплін, археології, культурної 
антропології та етнології для 
ґрунтовного вивчення розвитку 
цивілізації від її зародження до 
сучасного стану. 

ЗК4 Здатність раціонально 
організовувати власну 
діяльність та ефективно 
використовувати час. 

ПРН 2 
 

Запам’ятовувати та 
відтворювати найважливіші 
факти, події та процеси 
історичного минулого 
українського народу і людства 
загалом. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним. 

ПРН 4 Критично осмислювати 
інформацію з різноманітних 
джерел (археологічні артефакти, 
архівні документи, усні 
свідчення, музейні експонати, 
періодика, наукові праці тощо). 

ЗК6. Здатність відрізняти 
суб’єктивні, спонтанні 
складові суджень від 
об’єктивних і 
аргументованих, вміти 
надавати перевагу останнім 

ПРН 1 
 
 
 
 
 

Знати основні підходи до 
вивчення вітчизняної та світової 
історії, категоріальний апарат з 
історії та археології 
 
 

ЗК7. Здатність брати участь в 
інтелектуальних дискусіях, 
використовувати ввічливі 
форми звернення до 
опонента, концентруватися 
на значущих складових 

ПРН 23 
 
 
 
 
 

Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових 
термінів, прийнятих у фаховому 
середовищі. 

 



судження, не переходячи на 
особистості. 

  

ЗК8. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, 
так і письмово, навички 
публічного мовлення, 
здатність ясно та виразно 
висловлюватися в процесі 
комунікації. 

ЗК10. Навички написання 
аналітичних і 
публіцистичних 
гуманітарних текстів, 
реферування, створення 
систематизованих оглядів 
спеціальної літератури. 
Дотримання стандартів 
академічного оформлення 
тексту. 

ПРН 3 
 

Знати та відтворювати 
наукову хронологію, 
періодизацію і  
характеристики основних 
етапів вітчизняної та 

всесвітньої історії. 
 

ЗК12. Увага і толерантність до 
іншої (й інакшої) думки, 
здатність аналізувати її зміст 
та структуру в процесі 
спілкування та адекватно на 
неї реагувати. 

ПРН 23 Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових 
термінів, прийнятих у фаховому 
середовищі. 
 

ЗК13. Здатність працювати в 
колективі та самостійно, 
виявляти ініціативу, уникати 
некритичного слідування 
авторитетам. 

ПРН 16 Інтегрувати досягнення інших 
гуманітарних наук для вирішення 
актуальних проблем історії та 
археології. 
 

ЗК14.  Здатність життєво й фахово 
реалізовувати себе на основі 
ціннісно-світоглядних 
надбань людства (зокрема 
сприйняття людини не як 
засобу, а як цілі й цінності), 
що нерозривно поєднана з 
навичками критичного 
мислення, опануванням і 
обстоюванням 
громадянських чеснот і прав, 
соціальною 
відповідальністю, а також 
патріотичним піклуванням 
про продуктивний розвиток 
держави і суспільства. 

ПРН 5 
 

Визначати основні тенденції 
історичного розвитку в 
конкретні історичні періоди. 

 
 

Фахові компетентності (ФК)   
ФК4. Розуміння соціальних 

функцій історика, 
можливостей використання 
історії та зловживання 
історією. 

ПРН 16 Інтегрувати досягнення інших 
гуманітарних наук для вирішення 
актуальних проблем історії та 
археології. 
 



ФК5. Здатність опрацювання 
наукових та інформаційних 
джерел й використання 
інформаційно-пошукових 
інструментів, таких як: 
бібліографічні довідники, 
путівники до архівних 
фондів, архівні описи та 
посилання на електронні 
ресурси. 

ПРН 15 Розглядати проблему 
дослідження з використанням 
відповідних джерел і 
бібліографії, аналізуючи та 
надаючи критичну і розповідну 
форму отриманим знанням. 
 

ФК6. Здатність виявляти і 
опрацьовувати належним 
чином джерела інформації 
(бібліографії, документи, 
етнографічні матеріали, 
музейні експонати, 
археологічні артефакти і т. 
п.) для реалізації науково-
дослідних проектів. 

ПРН 10 
 

Знаходити необхідний 
фактичний матеріал для 
конкретного історичного 
дослідження. 
 

ФК7. Здатність використовувати 
різноманітні методи 
виявлення та опрацювання 
історичних і археологічних 
джерел, зокрема, 
інструментарій спеціальних 
історичних дисциплін, 
новітні комп’ютерні 
технології для пошуку та 
обробки історичних або 
пов’язаних із ними даних. 

ПРН 22 
 
 
 
 
 
 
 
 

Використовувати знання 
спеціальних історичних 
дисциплін, археології, культурної 
антропології та етнології для 
ґрунтовного вивчення розвитку 
цивілізації від її зародження до 
сучасного стану. 
 

ФК8. Фахові знання та професійні 
навички роботи з виявлення, 
опрацювання та охорони 
матеріальної і нематеріальної 
культурної спадщини. 

ПРН 17. 
 
 
 
 

Пояснювати значення 
культурного спадку для розвитку 
людства в цілому та окремих 
спільнот. 
 

ФК13. Здатність здійснювати 
відбір та прийняття на 
збереження артефактів і  
окументів у відповідності до 
нормативів. 

ПРН 11 Обґрунтовувати вибір методики 
опрацювання речових джерел і 
текстів. 
 

ФК14. Знання правил 
археографічної, 
архівної та музейної роботи, 
принципів експонування 
артефактів і підготовки 
тематико-експозиційного 
плану. 

ПРН 12 
 

Організовувати практичне 
вирішення проблем історичної 
пам’яті та охорони матеріальної й 
нематеріальної культурної 
спадщини України. 
 

 
 
 



Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 
дисципліною 

Шифр  
компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 
відповідальність 

ЗК1. ПРН 9    
ЗК2. ПРН 4 ПРН 14   
ЗК3.  ПРН 22   
ЗК4. ПРН 2 

 
   

ЗК5. ПРН 4 
 

   

ЗК6. ПРН 1 
 

   

ЗК7.  ПРН 19 ПРН 23  
ЗК8.   ПРН 23  
ЗК10. ПРН 3    
ЗК12.  ПРН 19 ПРН 23  
ЗК13.  ПРН 16   
ЗК14. ПРН 5    
ФК4.  ПРН 16   
ФК5.  ПРН 15   
ФК6.   

ПРН 10   

ФК7.  ПРН 22   
ФК8  ПРН 17   
ФК13  ПРН 11   
ФК14  ПРН 12   

 
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 
з/п Назви модулів/тем 

Кількість годин  
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а 
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1.  Історичне краєзнавство, як наукова 
дисципліна. 6 4 2 - - 

 
 10 

2.  Зародження та етапи становлення 
краєзнавчого руху. 4 2 2 - - 

 
10 

3.  Розвиток історичного краєзнавства в 
Україні в другій половини ХІХ – на 
початку ХХ ст. 

6 4 2 - - 
 

10 

4.  Історичне краєзнавство в Україні у 
другій половині ХХ – початку ХХІ 
ст.: доробок і тенденції розвитку. 

6 4 2 - - 
 

10 



5.  Музеєзнавство як наука. 8 4 4 - -  10 
6.  Проблеми і перспективи розвитку 

музейної мережі в Україні 8 4 4 - - 
 

10 

7.  Архівознавство як наукова система і 
навчальна дисципліна. 4 2 2 - - 

 
10 

8.  Організація роботи архівів 8 4 4 - -  10 
9.  Національний архівний фонд України 10 4 6 - -  10 
Разом: 60 32 28 - -  90 

 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Тема 1. Історичне краєзнавство як наукова дисципліна. 

Історичне краєзнавство як наукова дисципліна. Термін «краєзнавство» та 
«історичне краєзнавство». Об’єктно-предметна сфера історичного 
краєзнавства. Зв'язок історичного краєзнавства з іншими науковими 
дисциплінами. Форми і види краєзнавчої діяльності. Розвиток історичного 
краєзнавства в Україні.  

Тема 2. Зародження та етапи становлення краєзнавчого руху. 
Стихійно-описовий етап у становленні історичного краєзнавства. Перші описи 
території України.  Нагромадження історико-краєзнавчих знань  у XVI – XVII 
ст. Економічно-географічний етап розвитку історичного краєзнавства.  

Тема 3. Розвиток історичного краєзнавства в Україні в другій половини 
ХІХ – на початку ХХ ст. 
Виділення історичного краєзнавства в окрему галузь історичної науки. В. 
Антонович і М. Костомаров.  «Обласництво»  як метод краєзнавчих досліджень 
у працях історико-краєзнавчої школи Володимира Антоновича. Історико-
краєзнавчі студії Львівської школи М. Грушевського. Регіональні краєзнавчі 
видання і товариства. 

Тема 4. Історичне краєзнавство в Україні у другій половині ХХ  – початку 
ХХІ ст.: доробок і тенденції розвитку. 

Відновлення історико-краєзнавчих досліджень  у 50-х  –  першій половині 
60-х років та їх суперечливий характер.  Пожвавлення історико-краєзнавчих 
студій наприкінці 60-х  –  початку  80-х років ХХ ст. 

 Історичне краєзнавство у незалежній Україні. Основні тенденції розвитку 
краєзнавчої історіографії. 

Тема 5. Музеєзнавство як наука. 
Історія музейної справи у світі. Виникнення музеїв. Розвиток європейських 
музеїв. Розвиток європейських і російських музеїв у ХІХ ст. Розвиток музейної 
справи в світі у ХХ-ХХІ ст..  

Тема 6. Проблеми і перспективи розвитку музейної мережі в Україні. 
Культурно-освітня діяльність музеїв. Науково-фондова робота музеїв. 
Експозиційна робота музеїв. Поняття «екскурсія». Головні функції екскурсій. 
Класифікація екскурсій та диференціація екскурсійного обслуговування.  

Тема 7. Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. 



Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкти і 
методи архівознавства. Джерельна база та історіографія архівознавства. Історія 
архівної справи в Україні: основні етапи. 

Тема 8. Організація роботи архівів 
Завдання, права, структура архівів. Виробничі підрозділи архіву та основні 
архівні технології. Планування, звітність та економічна діяльність архівів. 
Класифікація архівних документів. Експертиза цінності документів та 
комплектування  державних архівів. 

Тема 9. Національний архівний фонд України 
Поняття Національний архівний фонд України. Структура НАФ. Центральні та 
місцеві архівні установи. Відомчі архіви. Система комплектування архівів: 
фонд, опис, одиниця зберігання Принципи експертизи і критерії цінності 
документів.  

 
5.2. Тематика семінарських занять 
1-2. Історичне краєзнавство як наукова дисципліна. Зародження та етапи 
становлення краєзнавчого руху. 
3-4. Розвиток історичного краєзнавства в Україні в другій половини ХІХ – на 
початку ХХ ст. 
5. Історичне краєзнавство в Україні у другій половині ХХ  – початку  ХХІ ст.: 
доробок і тенденції розвитку. 
6. Музеєзнавство як наука. Роль і значення музеїв. 
7. Проблеми і перспективи розвитку музейної мережі в Україні. 
8. Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. 
9-10. Організація роботи архівів. Національний архівний фонд України. 
 
5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 
з/п 

Вид роботи Кількість 
годин 

Форми звітності 

1. Підготовка до аудиторних занять та усіх 
видів контролю: 
- опрацювання лекційного матеріалу; 
- підготовка до семінарських занять; 
- підготовка до проміжного контролю. 

42 
 

10 
28 
4 

Опорний конспект лекцій, 
конспект семінарських 
занять. 

2. Виконання індивідуальних завдань: 
- підготовка  презентації; 
- складання термінологічного словника; 
- написання есе. 

48 
26 
10 
12 

 
Презентація.. 
Термінологічний словник. 
Есе. 

 Разом 90  
 

Тематика індивідуальних завдань 
Тематика  презентацій. 
1. Будівництво фортець «Ізмаїл». Російсько-турецькі війни та Бессарабія.  
2. Економічний розвиток Південної Бессарабії у першій половині ХІХ ст. 
3. Заселення Південної Бессарабії у 1812–1853 рр. 
4. Розвиток культури Південної Бессарабії в першій половині ХІХ ст.  



5. Етнічний та соціальний склад населення Південної Бессарабії в останній 
третині ХІХ ст. 

6. Культура Південної Бессарабії в другій половині ХІХ ст. 
7. Історія розвитку музейної справи в Україні 
8. Монастирські архіви 
9. Формування фамільних архівів в Україні-Гетьманщині. 
10. Університетські музеї в Україні у ХІХ ст. 
11. Державна музейна мережа та її сучасний стан.  
12. Музеї Ізмаїлу.  
13. Литовська та Коронна метрики.  
14. Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України 
15. Архів коша Запорозької січі 
16. Архівна справа в Україні в роки Другої світової війни. 
 
Тематика есе 
1. Поясніть твердження, що джерела краєзнавства слід шукати у глибокій 

давнині? 
2. Діяльність  Археографічної комісії та її членів у становленні краєзнавчого 

руху. 
3. Роль М. Костомарова і В. Антоновича у закладенні основ «історичної 

регіоналістики» та краєзнавства як окремих галузей історичної науки. 
4. Чому 20-ті роки XX ст. називають «зоряним часом» краєзнавства? 
5. Охарактеризуйте основні досягнення історичного краєзнавства в умовах 

незалежності України. 
6. Зберігання державних документів у Київській Русі? 
7 Архів Запорозької Січі. 
8. Діяльність Центрального архіву Тимчасової комісії для розбору давніх 

актів. 
9. Яку роль відіграли в архівному будівництві вчені губернські архівні комісії? 
10 Органи державного управління архівною справою в Україні. 
10. Основні  функції державних архівів. 
12. З'ясуйте порядок роботи краєзнавця-дослідника у державному архіві. 
14. Місце і роль музейної справи в системі культури України. 
15. Діяльність музеїв під відкритим небом в Україні.  
 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ЯКОСТІ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, самостійне завдання.. 
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 
6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 
 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою 



та першоджерелами, а також якість виконання студентом індивідуального 
завдання у вигляді есе та презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 
теоретичні питання. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 
1. Визначте предмет, завдання і об’єкти історичного краєзнавства. 
2. Охарактеризуйте як розвивається архівна справа в Україні у ХХ ст 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 
 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 
підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 
90-100 

зараховано 70-89 
51-69 
1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 
кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 
семінарських заняттях та виконання 
індивідуальних завдань, який переводиться у 
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 
контроль) – за 
результатами 
виконання модульної 
контрольної роботи 

Мінімальний 
пороговий 

рівень 
35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 
8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 
задачі стандартним способом, послуговується науковою 
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 



рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 
літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 
практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань. 

 
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор) 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

1. Архіви окупації. 1941-1944 / Державний комітет архівів України / Н. 
Маковська (упоряд.). – К., 2006. 

2. Архіви України: путівник /1. Матяш (заг. ред.). – К., 2007. 
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2005. – №29. – С. 1. 
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11. Батурина Ю. КрепостьИзмаил: не только турки // Местныеведомости. – 
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12. Бачинська О. А.  Українці в козацьких військах Бессарабії (І пол. ХІХ 
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	Розуміння соціальних функцій історика, можливостей використання історії та зловживання історією.
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	Пояснювати значення культурного спадку для розвитку людства в цілому та окремих спільнот.
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