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Спеціальність (код 09-027-Б) :: Музеєзнавство, пам'яткознавство
Дисципліна: Документознавство
Розділ 1. Документ як система
§ 1. Сутність поняття "документ"
§ 2. Документ як частина системи соціальних комунікацій. Властивості
документа. Ознаки документа. Функції документа
§ 3. Інформаційний складник документа
§ 4. Матеріальний (фізичний) складник документа. Способи документування
§ 5. Структура документа
Розділ 2. Соціальна документно-комунікаційна система
§ 1. Документна комунікація як підсистема соціальної комунікації
§ 2. Підсистеми документної комунікаційної системи: атрибутивна,
функціональна, управлінська
§ 3. Сукупності документів
§ 4. Документний фонд: бібліотечний, архівний, музейний, інформаційний
Розділ 3. Класифікація документів
§ 1. Класифікація документів як теоретичний напрямок документознавства
§ 2. Класифікація за інформаційним складником документа
§ 3. Класифікація за матеріальним складником документа
§ 4. Типологічна класифікація документів
Розділ 4. Книга як різновид видання
§ 1. Історія стародавньої книги
§ 2. Винайдення та поширення книгодрукування в Європі
§ 3. Книговидавнича діяльність Й. Гутенберга, А. Мануція, Х. Плантена, фірми
Ельзевірів
§ 4. Українська рукописна книга
§ 5. Початок книгодрукування в Україні
§ 6. Книга як різновид документа
Розділ 5. Патентний і нормативний документ
§ 1. Патентна система в Україні та за кордоном
§ 2. Система стандартизації в Україні та за кордоном
Розділ 6. Періодичне і продовжуване видання
§ 1. Загальна характеристика періодичного і продовжуваного видання
§ 2. Газета – найдавніший різновид періодичних видань
§ 3. Журнал
§ 4. Продовжуваний збірник
Розділ 7. Нетекстові документи
§ 1. Нотне видання
§ 2. Картографічне видання
§ 3. Образотворче видання
Розділ 8. Діловий документ
§ 1. Загальна характеристика ділового документа
§ 2. Класифікація ділових документів
§ 3. Реквізити і оформлення ділового документа
Розділ 9. Документи на новітніх носіях інформації
§ 1. Загальна характеристика документів на новітніх носіях інформації
§ 2. Магнітний документ
§ 3. Оптичний документ

§ 4. Голографічний документ

Література
1. Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституалізація та сучасний розвиток : моногр. / В.В.
Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 716 с.
2. Бездрабко В.В. Історіографічні ескізи з документознавства, або персональний текст про
персональні тексти : моногр. / В.В. Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2009. –208 с.
3. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство : навч. посіб. / В.В. Бездрабко. – К., 2006. – 207 с.
4. Комова М В. Документознавство : навч. посіб. / М.В. Комова. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 294 с.
5. Кулешов С.Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов. – К. : УДНДІАСД ;
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6. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учеб. / Н Н. Кушнаренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – К. : тво «Знання» КОО, 2007. – 460 с.
7. Палеха Ю.И. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю.И. Палеха, Н.О. Леміш. – К. : Ліра,
2008. – 395 с.

Дисципліна: Культурологія
Розділ 1. Культурологія як галузь наукового знання. Предмет і завдання курсу
§ 1. Структура і предмет культурологічного знання
§ 2. Актуальність культурології в сучасному світі
§ 3. Культурологія в системі гуманітарних та природничих наук
§ 4. Методи культурологічних досліджень
§ 5. Головні культурологічні концепції
Розділ 2. Культура і цивілізація
§ 1. Підходи до визначення поняття "цивілізація"
§ 2. Співвідношення культури і цивілізації
§ 3. Типологія цивілізацій
§ 4. Цивілізація як етап розвитку культури
§ 5. Техніка, культура та природа людини
Розділ 3. Культура на українських землях у давні часи
§ 1. Особливості культури первісного суспільства в Україні
§ 2. Трипільська культура
§ 3. Антична культура міст-держав Північного Причорномор’я
§ 4. Скіфо-сарматська культура на теренах України.
Розділ 4. Культура княжої доби
§ 1. Дохристиянська культура східних слов’ян
§ 2. Культура Київської Русі (вплив християнства, писемність, освіта, література,
архітектура, образотворче мистецтво, музика)
§ 3. Розвиток культури у Галицько-Волинському князівстві
Розділ 5. Ренесанс в українській культурі
§ 1. Українське Передвідродження (сер. ХIV-сер. XVI ст.).
§ 2. Національно-культурний Ренесанс (ост. третина XVI – пер. пол. XVIІ ст.).
§ 3. Острог, Львів, Київ як центри культурного життя доби Ренесансу.
Розділ 6. Українська культура періоду бароко
§ 1. Особливості розвитку української культури в добу Гетьманщини
§ 2. “Козацьке бароко”
§ 3. Бароковий вплив на культуру західноукраїнських земель
Розділ 7. Українська культура у ХІХ – на початку ХХ ст.
§ 1. Розвиток української культури у складі Російської та Австро-Угорської імперій
§ 2. Стан освіти та науки
§ 3. Література, театр і музика
§ 4. Тенденції розвитку архітектури, малярства та скульптури

Розділ 8. Культурні процеси на українських землях у 1917-2013 рр.
§ 1. Культура в часи Української національної революції (1917-1921 рр.)
§ 2. Особливості розвитку української культури в Українській Соціалістичній
Радянській Республіці (українізація 1920-х та “Розстріляне відродження” 1930-х
рр.)
§ 3. Національна культура на західноукраїнських землях у 1920-1930-х рр.
§ 4. Розвиток культури в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).
§ 5. Державна політика в сфері культури в УРСР (1945-1991 рр.)
§ 6. Характерні риси та особливості розвитку української культури у незалежній
Україні

Література
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ред. М.М. Заковича. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2009. – 589 с.

Дисципліна: Історія України
Розділ 1. Виникнення та розвиток українського етносу. Формування
державності на українських землях
§ 1. Місце і роль українських земель в давній історії Європи
§ 2. Доісторичне минуле України
§ 3. Найдавніше населення на українських землях
§ 4. Початки формування державності на території України
§ 5. Скіфська і Антська держави
Розділ 2. Українська державність княжої доби
§ 1. Розселення східних слов’ян у VI-IX ст.
§ 2. Виникнення Київської Русі-України. Діяльність перших князів.
§ 3. Діяльність перших князів. Розквіт Київської держави, її соціально-політичний
устрій.
§ 4. Криза державності Русі-України, її занепад та історичне значення
Розділ 3. Галицько-Волинське князівство - продовжувач державницьких
традицій Київської Русі-України
§ 1. Зміцнення удільних князівств
§ 2. Початки Галицько-Волинської держави
§ 3. Розквіт Галицько-Волинської держави
§ 4. Занепад Галицько-Волинської держави, її історичне значення для розвитку і
зміцнення українського народу та його державницьких традицій
Розділ 4. Українська державність в умовах Великого князівства Литовського
§ 1. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського
§ 2. Роль і значення українських державотворчих традицій у розбудові Великого
князівства Литовського
§ 3. Посилення влади литовських князів та ліквідація решток української
державності

§ 4. Посилення польсько-шляхетського гніту та вихід на історичну арену
українського козацтва
§ 5. Заснування Запорізької Січі перетворення її у християнську демократичну
республіку
§ 6. Козацько-селянські повстання кінця XVІ – першої третини XVІІ ст.
§ 7. П.Конашевич-Сагайдачний та його роль в посиленні українського козацтва.
Розділ 5. Українська козацька держава
§ 1. Причини, рушійні сили та особливості визвольної війни українського народу під
проводом гетьмана Б.Хмельницького
§ 2. Відродження української державності.
§ 3. Внутрішня та зовнішня політика Б.Хмельницького. Переяславська Рада та її
наслідки для державності України
§ 4. Руїна української козацької держави (1657-1687 рр.).
§ 5. Гетьманщина
§ 6. Гетьман І.Мазепа та його боротьба за відновлення незалежності України
§ 7. Діяльність останніх гетьманів по збереженню суверенітету.
§ 8. Ліквідація російським самодержавством Гетьманщини
Розділ 6. Українські землі під владою Російської та Австро-Угорської імперії
§ 1. Соціально-політичний рух і національне відродження України у першій половині
ХІХ ст
§ 2. Початок національного відродження на західноукраїнських землях
§ 3. Національний та суспільно-політичний рухи в Україні в другій половині ХІХ ст
§ 4. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст
§ 5. Проголошення ідеї самостійності України
§ 6. Національний рух в Україні на початку ХХ ст
§ 7. Західноукраїнські землі під владою Австро-Угорщини, особливості їх соціальнополітичного розвитку в 1900-1914 рр
§ 8. Україна в роки Першої світової війни.
Розділ 7. Національна революція 1917-1921 рр. в Україні. Відновлення
української державності
§ 1. Загальнонаціональний рух українського народу після Лютневої революції 1917 р.
в Росії
§ 2. Утворення Української Центральної Ради та її боротьба за встановлення
автономії України навесні-влітку 1917 р
§ 3. Загострення питання про державний статус України восени 1917 р.
§ 4. Проголошення Української Народної Республіки та її боротьба за державну
незалежність
§ 5. Українська держава доби гетьмана П.Скоропадського
§ 6. Національно-державницький рух на західноукраїнських землях
§ 7. Проголошення ЗУНР
§ 8. Боротьба Західноукраїнської Народної Республіки за незалежність
§ 9. Історичне значення ЗУНР
§10. Встановлення влади Директорії та її боротьба за державний суверенітет
Української Народної Республіки
§11. Варшавський договір 1920 р
§12. Українсько-польська війна та її наслідки
§13. Ризький мирний договір 1921 р

§14. Історичне значення, причини поразки та уроки Української національнодемократичної революції 1917-1921 рр.
Розділ 8. Українські землі в міжвоєнний період (1921-1939 рр.)
§ 1. Становище у Східній Україні у 1920-х рр
§ 2. Українізація в УСРР: причини, суть та наслідки
§ 3. Радянська Україна в умовах більшовицької тоталітарної системи
§ 4. Голодомор 1932-1933 рр. та масові репресії проти українства
§ 5. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період
§ 6. Захист ідеї української державності
Розділ 9. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)
§ 1. Питання української державності напередодні Другої світової війни.
Карпатська Україна
§ 2. Карпатська Україна
§ 3. Початок Другої світової війни і встановлення більшовицького тоталітарного
режиму на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр
§ 4. Початок німецько-радянської війни і встановлення нацистського окупаційного
режиму в Україні
§ 5. Діяльність Організації Українських Націоналістів по відновленню державності
України
§ 6. Рух опору українського народу. Боротьба проти ворога ОУН-УПА.
§ 7. Завершення Другої світової війни. Внесок українського народу в перемогу над
нацизмом
Розділ 10. Україна РСР у післявоєнний період
§ 1. Післявоєнний соціально-економічний та політичний розвиток України
§ 2. Посилення сталінізму і боротьба проти тоталітарного режиму (середина
1940-х – середина 1950-х рр.)
§ 3. Лібералізація суспільно-політичного руху в Україні після смерті Й.Сталіна та
її згортання у першій половині 1960-х рр
§ 4. Рух шестидесятників
§ 5. Український національно-визвольний рух в умовах політичної реакції середини
1960-х – першої половини 1980-х рр
Розділ 11. Проголошення державної незалежності України та її розбудова
§ 1. Криза комуністичної системи
§ 2. Розгортання національно-визвольного руху на рубежі 1980-1990-х рр
§ 3. Розпад СРСР
§ 4. Проголошення державної незалежності України та її розбудова.
§ 5. Україна і світове співтовариство
§ 6. Засади зовнішньополітичної діяльності
§ 7. Успіхи та проблеми розбудови України на сучасному етапі

Література
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