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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати у студентів цілісну систему знань з історії інформатизації 

архівної галузі, процесу створення та функціонування електронних баз даних і  документних 

інформаційних ресурсів в Україні та світі, організації зберігання та використання архівних 

документів у цифрову епоху. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати джерельну базу, історіографію, основні етапи становлення та розвитку 

українського та зарубіжного архівознавства. 

2. Вміти здійснювати пошук наукової інформації, користуватися електронними 

ресурсами та базами даних, аналізувати одержану інформацію та використовувати її 

у своїй навчальній та науковій діяльності. 

3. Володіти навичками роботи з технічними засобами та інформаційними ресурсами, 

методами джерелознавчого аналізу, встановлення  причинно-наслідкових зв’язків. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Ознайомлення студентів із тенденціями розвитку інформаційного суспільства та 

процесом інформатизації архівної галузі в Україні та світі. Формування знань з історії 

створення та функціонування електронних архівів та інформаційних баз даних, їх 

нормативно-правового регулювання, форм представлення інформації архівів в Інтернеті та її 

джерельного значення. Висвітлення українського й зарубіжного досвіду та перспектив 

використання архівних електронних ресурсів в історичних студіях. Вироблення навичок 

пошуку, опрацювання і здійснення компаративного аналізу змісту архівних веб-сайтів та 

інформаційно-пошукових систем з метою їх подальшого використання у науковій та 

професійній діяльності. 
 

4. Завдання (навчальні цілі): формування у студентів системи знань з історії створення та 

функціонування електронних архівів та інформаційних ресурсів. У результаті вивчення курсу 

студенти повинні засвоїти навички пошуку джерельної інформації в українських та 

зарубіжних базах даних, вміти здійснювати порівняльний аналіз контенту веб-сайтів 

архівних установ та баз даних документів, оволодіти методами застосування інформаційно-

комунікативних технологій у наукових дослідженнях та професійній діяльності. 
. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 Знати історію створення та 

особливості функціонування 

електронних архівів та 

інформаційних баз даних 

лекція, семінар,   

самостійна робота 

контрольна 

робота 1 

(тест), 

усне 

опитування, 

екзамен 

15% 

1.2 Знати понятійно-термінологічний 

апарат, основні положення 

нормативно-правових актів, що 

регулюють інформаційно-

лекція, семінар,  

самостійна робота 

контрольна 

робота 1 

(тест), усне 

опитування, 

15% 



комунікаційні відносини в архівній 

галузі 

екзамен 

1.3 Знати особливості архівного 

описування та організації зберігання 

електронних документів  

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2 

(тест), 

індивідуальне 

завдання, 

екзамен 

15% 

1.4 Знати електронні бази даних 

архівної україніки 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2 

(тест), 

екзамен 

10% 

2.1 Вміти здійснювати порівняльний 

аналіз контенту веб-сайтів архівних 

установ та баз даних історичних 

документів 

семінар, самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

презентація, 

екзамен 

15% 

2.2 Вміти оцінювати та верифікувати 

отриману з електронних джерел 

інформацію 

семінар, самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

екзамен 

 

15% 

2.3 Вміти застосовувати методи 

інформаційно-комунікативних 

технологій в історико-архівних 

дослідженнях та презентаційній 

діяльності 

семінар, самостійна 

робота 

усне 

опитування, 

презентація 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 

        

Уточнюються        

        

 



7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.2. — 10 балів/ 6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.4., 2.1.— 10 балів/ 6 балів. 

3. Індивідуальне завдання 1: РН 1.2. -  5 балів/ 3 бали. 

4. Індивідуальне завдання 2: РН 2.1, 2.3 -  5 балів/ 3 бали. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 1): РН 1.1, 1.2 -  10 балів/ 6 балів.  

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 2): РН 2.1, 2.2, 2.3 - 20 балів/ 12 

балів.  

 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – екзамен; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента: знання з історії створення та 

функціонування електронних архівів та інформаційних баз даних, понятійно-

термінологічного апарату та нормативно-правових актів, що регулюють інформаційно-

комунікаційні відносини в архівній галузі, особливостей архівного описування та організації 

зберігання електронних документів, електронних баз даних архівної україніки, вміння 

здійснювати порівняльний аналіз контенту веб-сайтів архівних установ та баз даних 

історичних документів, оцінювати та верифікувати отриману з електронних джерел 

інформацію; 

- форма проведення екзамену – письмова, види завдань –  завдання, які потребують 

розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 

складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до екзамену: студент не допускається до екзамену, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований 

мінімум допуску до екзамену 36 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані під час семінарів - усні опитування, презентації); бали, отримані за  

виконання індивідуальних завдань (есе, презентації); бали, отримані під час модульного 

контролю (за виконання тестових завдань), а також бали, отримані під час складання 

підсумкового контролю (екзамену), а саме: за виконання запропонованих завдань. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем 

рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 

1 (ЗМ1) входять теми 1-7, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8-14. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, презентації, індивідуальні завдання) і 

підсумкове оцінювання (екзамен). 



Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів). 

 
Змістовий модуль 1 

Архіви в інформаційному суспільстві:  

еволюція, завдання, шляхи розвитку 

Змістовий модуль 2 

Архівні інформаційно-пошукові системи 

та документальні ресурси 

 в мережі Інтернет 

 

Екзамен 

25 заліковий бал (максимум) 35 залікових балів (максимум)  

40 

балів 

 

(макси-

мум) 

Самостійна робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання) 

Семінари Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуально

го завдання) 

Семінари Модульний 

контроль 

5 

(максимум) 

10 

(максимум) 

10 

(максимум) 

5 

(максимум) 

20 

(максимум) 

10 

(максимум) 

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії, презентація). Під час семінару студент має можливість досягти 

від 1  до 5 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     1-2  бали; 

 логіка викладення       1 бал; 

 використання основної  і додаткової літератури  1 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

 

 

Виконані індивідуальні завдання (есе та електронну презентацію) студент подає 

викладачеві не пізніше ніж за тиждень до проведення модульного контролю з відповідного 

Змістового модулю, зокрема, Індивідуальне завдання 1 (орієнтовно друга декада жовтня) і 

Індивідуальне завдання 2 (орієнтовно остання декада листопада).  

Критерії  оцінки Індивідуального завдання 1 (есе):  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   5 балів; 

 тема розкрита неповно       3-4 бали; 

 есе суто компілятивного рівня                 2 бали; 

 розкритий лише окремий аспект      1 бал. 

Теми есе викладач пропонує студентам на першому семінарському занятті (орієнтовно 

перша декада вересня).  

 Критерії  оцінки Індивідуального завдання 2 (електронна презентація):  

 повне розкриття теми презентації текстовими і візуальними  

засобами, вибрані засоби візуалізації інформації (фотодокументи, 

таблиці, схеми) відповідають змісту, на останньому слайді представлена  

інформація про використані джерела                                                                   5 балів; 

 часткове розкриття теми презентації без її узагальнення  у  

формі висновків                                                                                                     4 бали; 

 тема розкрита неповністю, недостатнє текстове наповнення слайдів      3 бали; 

 розкритий лише один окремий аспект теми, не зазначені використані  

джерела та ресурси                                                                                                   1-2 бали. 

Тематику есе та презентацій викладач пропонує студентам на першому семінарському 

занятті другого модулю (орієнтовно перша декада листопада).  

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1 (остання декада 

жовтня) і Контрольна робота 2 (перша декада грудня). Завдання з тестування містить 20 

запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 0,5 бала. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 



модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 20 балів. 

Критеріями оцінювання відповіді є: 

 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладенні фактичного 

матеріалу 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

4-6 

Відповідь має значні помилки 1-3 

 

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового оцінювання 

не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 

успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до 

екзамену – 36 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Екзамен  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 15 21 24 60 

Максимум 25 35 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

  

  



  

  

88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських занять. 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

Частина 1. Архіви в інформаційному суспільстві:  

еволюція, завдання, шляхи розвитку 

1. 
Тема 1. Предмет, мета, завдання та історіографія 

курсу 
2 - 2 

2. 
Тема 2. Архіви в інформаційному суспільстві: 

основні поняття і терміни 
2 - 4 

3. 
Тема 3. Процес інформатизації архівної галузі у 

світі: зародження та періодизація 
2 - 4 

4. 
Тема 4. Нормативно-правове забезпечення 

процесу інформатизації архівної галузі в Україні 
2 2 6 

5. 
Тема 5. Основні етапи інформатизації архівної 

справи в Україні 
2 - 4 

6 
Тема 6. Інформатизація архівної справи за 

кордоном: порівняльний аспект 
2 2 6 

7. 
Тема 7. Заснування та діяльність Центрального 

державного електронного архіву в Україні 
 1 4 

8. Індивідуальне завдання з тем ЗМ1 - - 6 

9. Контрольна робота з тем ЗМ1 - 1 - 

Частина 2. Архівні інформаційно-пошукові системи та  

документальні ресурси в мережі Інтернет 

10. 
Тема 8. Створення та функціонування веб-

сайтів українських архівів 
2 2 8 

11. 
Тема 9. Зарубіжні архівні веб-ресурси: 

структура та інформаційне наповнення 
2 2 8 

12. 
Тема 10. Електронні бази даних та реєстри 

зарубіжної україніки 
2 - 6 

13. Тема 11. Інтернет-сайти історичного профілю - 2 6 

14. 
Тема 12. Стандартизація та проблеми архівного 

описування у цифрову епоху 
2 2 4 

15. 

Тема 13. Проблеми експертизи цінності 

електронних документів та організація їх 

зберігання 

2 - 4 

16. 
Тема 14. Трансформація професії архівіста у 

цифрову епоху 
2 1 2 

17. Індивідуальне завдання з тем ЗМ2 - - 6 

18.  Контрольна робота з тем ЗМ2 - 1 - 

 ВСЬОГО 24 16 80 
 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Семінари – 16 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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