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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  

«КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА»
1
 

 

І. Опис предмета навчальної дисципліни 

Предмет: сучасні теоретичні концепції документознавства 

 

Курс: 

Підготовка магістрів 

Напрям,  

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS: 3 

 

Залікових модулів: 2 

(реферат, 

тестування) 

 

Змістових модулів: 2 

 

Загальна кількість 

годин: 108 

Тижневих годин: 4 

 

Шифр та назва 

напряму 

8.020105 

Документознавство та 

інформаційна 

діяльність 

 

Магістр 8.020105 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 5 

Семестр: 9. 

Лекції (теоретична 

підготовка): 24 год. 

Семінари: 12 год. 

Практичні: 8 год. 

Самостійна робота: 64 

год. 

Вид контролю: 

залік, 9 семестр. 

 

 

ІІ. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

«Концепції сучасного документознавства» — навчальна 

дисципліна, яка в контексті сучасних досягнень документознавчої 

думки посилює світоглядну і теоретичну професійну підготовку 

                                                           
1
 При розробці даної програми враховано навчально-методичні 

матеріали: Документологія : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для 

студ. спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.» / Харк. держ. 

акад. культури ; уклад.: Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник. – Х. : ХДАК, 

2007. – 59 с.; Методологічні проблеми документології : прогр. та навч.-метод. 

матеріали до курсу для студ. 5 курсу зі спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і 

бібліогр.», «Документознавство та інформ. діяльність» / Харк. держ. акад. культу-ри ; 

уклад.: Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник. — Х., 2006. — 33 с. 
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магістрів напряму «Документознавство та інформаційна 

діяльність». 

Мета навчальної дисципліни — ознайомлення студентів із 

теоретичними та методологічними основами документознавства як 

науки, поглиблення знань у галузі фундаментальних 

документознавчих досліджень. 

Завдання навчальної дисципліни: 

 розширити уявлення студентів про предмет 

документознавства, його співвідношення з іншими науковими 

дисциплінами документально-комунікаційного циклу; 

 розглянути еволюцію та сутність основних концепцій 

щодо структури документознавства як науки; 

 висвітлити основні етапи інституціоналізації 

документознавства як наукової дисципліни; 

 розкрити статус документознавства; 

 розглянути сучасну терміносистему документознавства; 

 поглибити знання про феномен документа як об’єкт 

документознавства; 

 узагальнити сучасні концептуальні підходи до 

класифікації документа. 

 

ІІІ. Вимоги до знань, умінь та навичок 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

Знати: 

 об’єкт, предмет, структуру документознавства як науки; 

 основні концепції науки про документ; 

 еволюцію поглядів на документознавство як науку; 

 історіографію документознавства, її основні персоналії;  

 основні концепції про сутність документа; 

 онтологічні ознаки документа, сучасні проблеми його класифікації; 

 визначення базових документознавчих термінів; 

Уміти: 

 самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-

методологічних засадах документознавства; 

 обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем 

документознавства; 
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 класифікувати будь-які види документів за сутнісними 

ознаками їх поділу на групи та види; 

Мати навички: 

 визначення внеску провідних учених-документознавців в 

інституціоналізацію документознавства як науки;  

 критичної оцінки сучасних концепцій щодо визначення 

сутності документа та структурування документознавства як 

наукової дисципліни;  

 обґрунтування власного предмету дослідження 

документознавства; 

 аналізу переваг та недоліків сучасного понятійного апарату 

документознавства;  

 класифікації документа за ознаками, що відбивають специфіку 

знакової, інформаційної та матеріальної складових, а також 

особливості його функціонування у зовнішньому середовищі; 

 визначення онтологічного та функціонального статусу документа. 

 

ІV. Зміст і структура дисципліни 

 

Навчальна дисципліна складається з 2-х модулів, які 

містять 9 тем, пов’язаних між собою змістовими складовими. 

1 МОДУЛЬ містить 4 теми: Історіографія 

документознавства; Основні етапи розвитку і головні концепції 

документознавства; Об’єкт, предмет і структура документознавства; 

Місце документознавства в системі наук.  

2 МОДУЛЬ містить 5 тем: Визначення документа; Функції та 

властивості документа; Класифікація Документа IV; Електронний 

документ; Термінологія документознавства. 

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у 

формі заліку. Передбачено рубіжні етапи контролю у формі 

усного опитування, перевірки конспектів, рефератів, якості 

виконання завдань самостійної роботи студентів, тестування. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Курс “Концепції сучасного документознавства” для 

магістрантів напряму 8.020105 “Документознавство та 

інформаційна діяльність” повинен сформувати знання щодо 

генезису, еволюції і сучасного стану науки про документ; дати 

теоретико-методологічні засади науки про документ, визначити 

основні сучасні концепції документознавства. Зіставленню і 

критичному розгляду підлягає трактування основних проблем 

документознавства: визначення документа, його функцій та 

властивостей, класифікація документів, термінологія 

документознавства. Курс покликаний узагальнити знання про 

документ, що надаються бакалаврам у різних документознавчих 

дисциплінах.  

Курс “Концепції сучасного документознавства” дає 

підґрунтя для різноманітних підходів і наступного 

цілеспрямованого вивчення окремих видів або типів документів, 

документів певного змісту з окремих галузей знань або адресованих 

певним категоріям користувачів. 

Курс складається з двох розділів: “Трактування 

документознавства як науки” і “Основні концептуальні проблеми 

документознавства”. Визначення теоретичних дискусійних питань 

пов’язується із самостійною роботою студента щодо аналізу різних 

визначень об’єкта, предмета і структури документознавства, його 

місця в системі наук, а також визначення документа, його функцій 

та властивостей, класифікації документів, використання 

термінології документознавства.  

Програма допоможе студентам систематизувати теоретичні 

знання з теорії та історії документознавства, а також визначити 

конкретні терміни, що позначають види документа за різними 

ознаками.  
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V. Тематичний план курсу для денної форми навчання 

 

№№ 

тем 
Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Разом 
аудит. 

Лекц. Сем. Практ. СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

 Вступ 0,5 0,5    

 

Заліковий модуль 1. 
Змістовий модуль 1. 
Трактування 
документознавства як науки 

     

1 
Історіографія 
документознавства  

7,5 3,5 2 2 6 

2 
Основні етапи розвитку і 
головні концепції 
документознавства  

4 2 2  6 

3 
Об’єкт, предмет і структура 
документознавства 

6 2 2 2 6 

4 
Місце документознавства в 
системі наук 

6 2 2 2 6 

 Разом  23,5 9,5 8 6 24 

 

Заліковий модуль 2. 
Змістовий модуль 2. Основні 
концептуальні проблеми 
документознавства 

     

5 Визначення документа 6 4 2  6 

6 
Функції та властивості 
документа 

2 2   6 

7 Класифікація Документа IV 6 4  2 6 

8 
Термінологія 
документознавства  

4 2 2  6 

9 Електронний документ  2 2   6 

 Разом  20 14 4 2 30 

 
Контрольна робота: Терміни 
документознавства 

    10 

 Усього в курсі 44 24 12 8 64 

Загальна кількість годин — 108 
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VІ. Зміст курсу 

 

ВСТУП 

 

Місце курсу в системі професійної підготовки магістрів з 

документознавства та інформаційної діяльності. Структура та 

завдання курсу. Основні форми навчальної роботи з курсу. Методи 

самостійної роботи студентів. 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ТРАКТУВАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ЯК НАУКИ 

 

ТЕМА 1. Історіографія документознавства  

 

Поняття історіографії документознавства. Завдання 

історіографії документознавства. Історіографічні документознавчі 

праці В. В. Бездрабко; монографія «Документознавство в Україні: 

інституалізація та сучасний розвиток» (2009).  

Сучасні вітчизняні документознавці, їхні основні праці. 

Сергій Георгійович Кулешов — зав. відділу документознавства 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства, доктор історичних наук, професор. Монографії 

С. Г. Кулешова «Документальні джерела наукової інформації: 

поняття, типологія, історія типологічної схеми» (1995) та 

«Документознавство: Історія. Теоретичні основи» (2000), статті у 

наукових продовжуваних виданнях «Студії з архівної справи та 

документознавства», «Архівознавство. Археографія. 

Джерелознавство», журналі «Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія» та ін.  

Наталя Миколаївна Кушнаренко — проректор з наукової 

роботи Харківської державної академії культури, доктор 

педагогічних наук, професор. Підручник «Документоведение» 

(видання 1997—2008 рр.), статті у «Віснику ХДАК», «Віснику 

Книжкової палати», «Студіях з архівної справи та 

документознавства», журналі «Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія» та ін.  
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Харківська школа документознавства. 

Алла Анатоліївна Соляник — доктор педагогічних наук, професор 

ХДАК. Її навчальний посібник «Документні потоки та масиви» 

(2000), монографія «Система документопостачання бібліотечних 

фондів: закономірності розвитку» (2005); статті в журналах і 

продовжуваних виданнях. Людмила Яківна Філіпова — доктор 

педагогічних наук, професор ХДАК, декан факультету 

документознавства та інформаційної діяльності; її дослідження 

електронних інформаційних ресурсів. Валентина Олександрівна 

Ільганаєва — доктор історичних наук, професор ХДАК; її праці з 

теорії соціальних комунікацій.  

Любов Андріївна Дубровіна — джерелознавець, 

книгознавець, документознавець, архівознавець. Директор Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

(НБУВ), доктор історичних наук (1993), професор (1996), 

заслужений діяч науки і техніки України (2004), член-кореспондент 

Національної академії наук України (2006). У серії наукових праць 

досліджує питання історії слов’янської рукописної книги, 

кодикологічні засади дослідження рукописно-книжної спадщини, 

камеральної археографії та кодикографії рукописних пам’яток, 

текстологію пам’яток середньовічної слов’янської писемності, 

створення електронних ресурсів на базі унікальних книжкових 

пам’яток, рукописних та книжкових колекцій і зібрань НБУВ, а 

також видання рукописних писемних пам’яток. Під її керівництвом 

захищено понад 30 кандидатських та докторських дисертацій, 

створено українську кодикологічну школу.  

Галина Іванівна Ковальчук — зав. відділу стародруків та 

рідкісних видань Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, доктор історичних наук (2005); професор 

(2006). Дослідження на тему «Теорія та практика книжкового 

пам’яткознавства ХХ століття», присвячене історії, теорії та 

практиці комплексного дослідження книжкових пам’яток і 

обґрунтуванню відносно самостійної галузі знань на стику 

книгознавства, бібліотекознавства й пам’яткознавства — 

книжкового пам’яткознавства.  

Михайло Семенович Слободяник — доктор історичних 

наук, професор Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, головний редактор журналу «Бібліотекознавство. 



 10 

Документознавство. Інформологія», організатор щорічних 

міжнародних наукових конференцій «Документознавство та 

інформаційна діяльність: наука, освіта, практика» (2004—

2009 рр.). Його статті з теорії документознавства.  

Документознавчі праці Галини Миколаївни Швецової-Водки 

(доктор історичних наук, професор Рівненського державного 

гуманітарного університету): монографія «Документ і книга в системі 

соціальних комунікацій» (2001), навчальні посібники «Типологія 

документа» (1998), «Типологія книги» (1999), «Документознавство» 

(2007), «Общая теория документа и книги» (2009), науково-

практичний посібник «Документ в свете ноокоммуникологии» (2010).  

Документознавчі дослідження Київського національного 

університету культури і мистецтв. Щорічний міжнародний 

термінологічний семінар (з 2007 р.), продовжуваний збірник 

«Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» 

(2007—2009). Історіографічні праці з документознавства 

Валентини Василівни Бездрабко.  

Навчальні посібники із загального документознавства Марії 

Василівни Комової (2007), Юрія Івановича Палехи та Наталії 

Олександрівни Леміш (2008, 2009).  

Дослідження в галузі управлінського документознавства. 

Підручники та навчальні посібники (С. Г. Кулешова, 

В. В. Бездрабко, Ю. І. Палехи та ін.), довідники з управлінського 

документознавства та діловодства.  

Російські документознавці, представники різних шкіл. 

Юрій Миколайович Столяров — доктор педагогічних наук, 

професор, найвідоміший представник сучасного російського 

документознавства, яке він пропонує називати документологією, а 

інші дослідники — «новою версією документознавства». Роль 

Ю. М. Столярова у введенні навчальної дисципліни 

«Документознавство» в навчальні плани Московського технічного 

університету імені М. Баумана, Московського державного 

університету культури та інших вищих навчальних закладів. 

Дискусійні статті Ю. М. Столярова; навчальний посібник 

«Документный ресурс» (2001, 2009).  

Нонна Борисівна Зінов’єва — доктор педагогічних наук, 

професор Краснодарського університету культури і мистецтв. Її 

навчальний посібник «Документоведение» (2001) та ін.  
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Представники петербурзької школи документознавства. 

Аркадій Васильович Соколов — один із засновників соціальної 

інформатики, пізніше — теорії соціальних комунікацій. Галина 

Феофанівна Гордукалова, Валентина Альфредівна Мінкіна, Олег 

Менделевич Зусьман та ін. — послідовники бібліографічної школи 

Данили Юрійовича Теплова. Навчальні посібники 

«Документальный поток социальной тематики как объект 

библиографической деятельности» Г. Ф. Гордукалової (1990), 

«Документоведение» О. М. Зусьмана та В. А. Минкиної (2003), 

«Справочник библиографа» (2002 та ін. видання).  

Сучасні прихильники документознавства як 

спеціальної історичної дисципліни, що розглядається в 

комплексі з архівознавством. Очільники провідних наукових 

установ: Всеросійського науково-дослідного інституту 

документознавства та архівної справи (ВНДІДАС) — доктор 

історичних наук, професор Михайло Васильович Ларин; кафедри 

документознавства факультету документознавства Історико-

архівного институту Російського державного гуманітарного 

університету — кандидат історичних наук (1966), професор (1989), 

головний редактор журналу «Делопроизводство», автор 

підручників з документаційного забезпечення управління Тетяна 

В’ячеславівна Кузнецова. Засновники цього напряму 

документознавства, викладачі Московського державного історико-

архівного інституту: Костянтин Григорович Мітяєв, 

Яків Залманович Лівшиц, Марія Петрівна Ілюшенко. Докторські 

дисертації Клавдії Іванівни Рудельсон, Анжеліки Миколаївни 

Сокової, Володимира Марковича Магідова. Науковці ВНДІДАС: 

Володимир Миколайович Банасюкевич, Ерик Йосипович Ханпира, 

Кім Борисович Гельман-Виноградов та ін.  

Євген Олександрович Плешкевич — представник школи 

традиційного («класичного») документознавства, що розвиває 

засади загальної теорії документа (з 2004 р.). Микола Семенович 

Ларьков — доктор історичних наук, зав. кафедрою історії та 

документознавства історичного факультету Томського державного 

університету, автор підручника «Документоведение» (2005, 2006), 

розрахованого на підготовку фахівців з управлінського 

документознавства.  
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Представники інформатики як дисципліни, що 

розглядає наукові документи. Олександр Іванович Михайлов, 

Олександр Іванович Чорний, Руджеро Сергійович Гиляревський; 

Всеросійський інститут наукової та технічної інформації (ВІНІТІ) 

як центр наукової інформатики. Журнал «Научно-техническая 

информация» у 2-х серіях: «Серия 1. Организация и методика 

информационной работы», «Серия 2. Информационные процессы и 

системы».  

Геннадій Григорович Воробйов — засновник 

документалістики як наукової дисципліни, що вивчає документи, 

які використовуються в електронно-обчислювальних машинах (у 

70-ті рр. ХХ ст.).  

Дослідження документа в зарубіжних країнах. 
Бельгійський вчений Поль Отле — засновник «документації» як 

науки, що досліджує документ у найрізноманітніших його видах 

(початок XX ст.). Створення Міжнародної федерації з документації 

(МФД), її діяльність. Сюзанна Бріє — віце-президент МФД, її 

праця про визначення документа (50-ті рр. XX ст.). Міжнародні 

стандарти з напряму «Інформація та документація».  

Дослідження в галузі «керування документаційними 

процесами» (англ.: records management). Розроблення державної 

системи управління документацією в Австралії, у Федеративній 

Республіці Німеччині та ін. країнах.  

 

Практична робота № 1. Тема: Історіографія документознавства.  

Семінар № 1. Тема: Історіографія документознавства.  

 

 

ТЕМА 2. Основні етапи розвитку і головні концепції 

документознавства  

 

Виникнення та розвиток знань про документ. 
Виникнення документів у процесі суспільної діяльності. Наукове 

оформлення знань про документ у XVII—XVIII ст. Дипломатика 

як наука, спрямована на дослідження історичних правових 

документів. Формування спеціальних історичних дисциплін, 

спрямованих на дослідження документів як історичних пам’яток. 
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Історичне джерелознавство і палеографія, сфрагістика, текстологія, 

археографія. Книгознавство та бібліографія у XVIII— XIX ст.  

Виникнення «документаційної науки» та її розвиток. 
Роль Поля Отле у формуванні на початку XX ст. «документації» як 

практичної діяльності та наукової дисципліни. Синоніми 

«документації» — документологія та бібліологія. Діяльність 

Міжнародного інституту документації та Міжнародної федерації з 

документації. Виникнення «науки про інформацію» в 50-ті рр. XX 

ст. «Наукова інформатика» 60-х рр. XX ст. Документалістика як 

наукова дисципліна (Г. Г. Воробйов). «Соціальна інформатика» 

70—80-х рр. XX ст.  

Виникнення документознавства в межах 

архівознавства. Трактування документознавства К. Г. Мітяєвим. 

Створення Всесоюзного науково-дослідного інституту 

документознавства та архівної справи. Розробка «Єдиної 

державної системи діловодства» у 60-ті рр. XX ст. та «Єдиної 

державної системи документаційного забезпечення управління» у 

70-ті рр. XX ст. Створення Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства (1994 р.).  

Виникнення «нової версії» документознавства. 
Використання поняття «документ» у 70—80-ті рр. XX ст. у 

бібліографознавстві (Д. Ю. Теплов, О. П. Коршунов) та 

бібліотекознавстві (Ю. М. Столяров). Дослідження і викладання 

загальної теорії документа і книги.  

Сучасні концепції документознавства в Україні. 
Концепція документознавства як узагальнюючої науки про всі 

види документа. Підручник Н. М. Кушнаренко. Трактування 

документознавства С. Г. Кулешовим, М. С. Слободяником, 

Г. М. Швецовою-Водкою. Концепція управлінського 

документознавства (як науки про управлінський документ і 

діловодство, документаційне забезпечення управління, керування 

документаційними процесами).  

 

Семінар № 2. Тема: Основні етапи розвитку і головні концепції 

документознавства.  
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ТЕМА 3. Об’єкт, предмет і структура документознавства 

 

Поняття об’єкта і предмета науки. Об’єкт як процес або 

явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. 

Предмет як частина чи аспект існування об’єкта, який 

безпосередньо досліджується. Зв’язок предмета з метою 

дослідження і методами.  

Об’єкт і предмет документознавства в трактуванні 

«класичного» документознавства. Зв’язок документознавства з 

архівознавством. Визначення документа з погляду архівознавства. 

Формулювання предмета документознавства як вивчення 

закономірностей виникнення управлінських документів, створення 

нормативно-методичної бази для підвищення ефективності управління.  

Об’єкт, предмет і структура документознавства в 

трактуванні «нової версії» документознавства. Зв’язок «нової 

версії» документознавства з традиційним документознавством, 

науковою та соціальною інформатикою, теорією соціальної 

інформаційної комунікації. Зв’язок визначення об’єкта і предмета 

наукових досліджень документознавства з уявленнями про структуру 

документознавства. Н. М. Кушнаренко про об’єкт і предмет 

документознавства загалом, його структуру, об’єкт і предмет окремих 

складових документознавства. Структура документознавства за 

С. Г. Кулешовим; об’єкти і предмети загального і спеціального 

документознавства. Структура документознавства за 

М. С. Слободяником; його об’єкт, структура, предмети документології 

і галузевого документознавства. Об’єкт документознавства в концепції 

Г.М. Швецової-Водки: документ як явище інформаційно-

комунікаційної сфери діяльності суспільства. Предмет 

документознавства — визначення видів, структури і властивостей 

документа, закономірностей його створення та функціонування у 

суспільстві. Структура документознавства як пересічення двох 

напрямів його диференціації: аспектного і об’єктного.  

 

Практична робота № 2. Тема: Структура документознавства.  

Самостійна робота студента № 1. Тема: Об’єкт і предмет 

документознавства.  

Семінар № 3. Тема: Об’єкт, предмет і структура 

документознавства. 
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ТЕМА 4. Місце документознавства в системі наук 

 

Зв’язки документознавства із суміжними галузями 

знання. Зв’язок документознавства з інформатикою (соціальною), 

яка вивчає загальні проблеми інформаційних процесів; з 

книгознавством, зокрема із загальною теорією книги. Зв’язок із 

бібліотекознавством і бібліографознавством, які використовують 

основні положення і висновки документознавства. Зв’язки з 

дисциплінами історичного джерелознавства, архівознавством, 

теорією справочинства (діловодства), а також із багатьма 

науковими дисциплінами, які вивчають різні галузі діяльності, в 

яких створюються, функціонують і використовуються документи.  

Погляди різних учених щодо місця документознавства 

серед інших наук. Підручник Н. М. Кушнаренко про 

документознавство як «метанауку для всіх наук документно-

комунікативного циклу», «інтегративну наукову дисципліну». 

С. Г. Кулешов про зв’язки загального документознавства з науками 

документально-комунікаційного циклу, семіотикою, 

інформологією, мовознавством, інформатикою, філософією, 

культурологією, соціологією, загальною теорією комунікації, 

історичним джерелознавством, історією писемності, історією 

культури, загальною теорією класифікації, психологією. Науки, з 

якими має зв’язки спеціальне документознавство: архівознавство, 

мовознавство (документна лінгвістика), теорія і практика 

менеджменту, правознавство, історичне джерелознавство, 

технологія справочинства, інформатика, інформологія, теорія 

комунікацій, теорія науково-інформаційної діяльності, історія 

справочинства, дипломатика, неодипломатика, філігранологія 

(історія паперу), сфрагістика, палеографія, кодикологія тощо. 

Спільність об’єкта дослідження (в деяких випадках), спільність 

проблематики, спільність методів тощо. Належність 

документознавства до різних циклів наук. Концепція 

Н. Б. Зінов’євої про зв’язки документознавства з іншими науками. 

Інформаціологія як фундаментальна щодо документознавства 

наука в концепції М. С. Слободяника. Місце документознавства в 

системі наук за Ю. М. Столяровим.  

Документознавство в комплексі інформологічних та 

документологічних наук. Інформологія як узагальнювальна наука 
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для дисциплін, які використовують інформаційний підхід і 

вивчають інформаційні явища різного роду та в усіх аспектах. 

Структура інформології: теорія інформації, інформатика соціальна 

(ноокомунікологія) й інформатика прикладна (або комп’ютерна 

наука). Структура ноокомунікології: теорія соціальної інформації, 

документологія, наукова інформатика (наука про науково-

інформаційну діяльність, яка частково перетинається з 

документологією), теорія журналістики (наука про підготовку 

інформації для засобів масової комунікації). Документологія як 

комплекс наук про документ, що розглядається як засіб передачі 

соціальної інформації. Структура документології: 

документознавство (наука про підготовку та функціонування 

документа), архівознавство (наука про архівну справу), бібліологія 

або книгознавство (наука про книжкову справу).  

 

Практична робота № 3. Тема: Місце документознавства в 

системі наук. 

Семінар № 4. Тема: Місце документознавства в системі наук. 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 

 

ТЕМА 5. Визначення документа 

 

Різні значення поняття «документ». Відмінності між 

Документом I — Документом VIII у матеріальній та знаковій 

складових, у функціях, джерелах (або причинах) виникнення і 

сфері застосування. Значення Документа IV як «записаної 

інформації». Відмінності документа як об’єкта бібліотечної 

справи. Невиправдано широке трактування виразу «записана 

інформація» у підручнику Н. М. Кушнаренко.  

Принципове визначення документа. Місце документа в 

соціальному інформаційно-комунікаційному процесі. Документ як 

повідомлення в концепціях А. В. Соколова, Е. О. Плешкевича. 

Документ як єдність інформації і матеріального носія, що має 

форму стабільного речовинного об’єкта, призначеного для 
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використання в соціальному інформаційно-комунікаційному 

процесі як канал комунікації.  

Конвенціональне визначення документа. Визначення 

документа Міжнародною організацією із стандартизації. 

Визначення документа у державному стандарті України ДСТУ 

2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять». Вказівка на жанрові та/або номінальні характеристики 

запису інформації, що доповнює визначення документа.  

Дискусія щодо родового поняття, через яке 

визначається «документ». Умови, за яких подана в документі 

інформація може використовуватися в соціальному інформаційно-

комунікаційному процесі: стабільність документа як речовинного 

об’єкта, незмінність укладеної в ньому (або передаваної ним) 

інформації, можливість декодування отримуваної інформації 

реципієнтом. Додаткові вимоги до документа: ідентифікація 

інформації, що передається, мовою слів; відповідність передаваних 

повідомлень певним жанровим (видовим) критеріям; наявність 

реквізитів як обов’язкових елементів метаінформації, що 

відповідають виду документа.  

 

Самостійна робота студента № 2. Тема: Визначення документа 

Семінар № 5. Тема: Визначення документа як дискусійна проблема.  

 

ТЕМА 6. Функції та властивості документа 

 

Функції документа. Зв’язок трактування функцій 

документа з його визначенням. Функціональна сутність документа 

як особливої форми каналу передачі інформації в системі 

соціальних комунікацій. Комунікаційна та інформаційна функції 

документа як складові єдиної соціально-комунікаційно-

інформаційної функції. Функції, обумовлені матеріальною формою 

документа: 1) фіксування (закріплення) інформації на 

матеріальному (речовинному, субстанціальному) носії, 

відчуженому від людини; 2) збереження інформації, тобто її 

передача в часі в незмінному вигляді, або забезпечення діахронної 

комунікації. Функції, обумовлені призначенням комунікації: 

пізнавальна, свідчення, меморіальна, культурна, управлінська.  



 18 

Властивості документа. Знаковість і семантичність. 

Відображення (втілення) розумової діяльності людини і відображення 

об’єктивної дійсності. Дискретність і безперервність. Збереження як 

змісту, так і матеріальної форми документа при його “споживанні”. 

Можливість охарактеризувати будь-який документ по формулі 

Ласуелла: “хто, що, яким каналом, кому, з яким ефектом повідомляє”. 

Діяльнісний характер документа. Цінність документа.  

Функції та властивості документа в концепціях інших 

авторів. А. В. Соколов, Н. М. Кушнаренко, Н. Б. Зінов’єва, 

М. С. Ларьков, Є. О. Плешкевич та ін. про функції та властивості 

документа.  

 

Самостійна робота студента № 3. Тема: Функції та властивості 

документа 

 

ТЕМА 7. Класифікація Документа IV 

 

Значення теоретичної класифікації документа. Типологічні 

ознаки класифікації. Дискусійність і розвиток класифікаційної схеми.  

Класифікація Документа ІV за ознаками, що 

характеризують знакову систему запису інформації.  

Класифікація Документа ІV за ознаками, що 

характеризують матеріальний носій документа.  

Класифікація Документа ІV за інформаційною складовою.  

Класифікація Документа ІV за обставинами побутування 

документа у зовнішньому середовищі.  

 

Практична робота № 4. Тема: Класифікація Документа ІV.  

 

 

ТЕМА 8. Термінологія документознавства 

 

Історія розвитку термінології документознавства. 
Формування термінів документознавства у межах практичної 

діяльності та різних наукових дисциплін, що вивчали процеси 

створення та функціонування документів.  



 19 

Терміноелементи, похідні від терміна «документ»: їхні 

значення. Трактування терміноелементів «документальний» та 

«документний».  

Поняття і термін «документування»: його історичне і 

сучасне значення. Пропозиції щодо заміни цього терміна. 

Терміноелементи, похідні від терміна «документування».  

Поняття і термін «документація»: його історичне і 

сучасне значення. Терміни, похідні від терміна «документація».  

Терміносистема документознавства в трактуванні різних 

авторів.  

 

Самостійна робота студента № 4. Тема: Термінологія 

документознавства. 

Семінар № 6. Тема: Термінологія документознавства. 

 

ТЕМА 9. Електронний документ 

 

Визначення поняття електронного документа, його 

характерні ознаки. Типологічна класифікація електронних 

документів. Види електронних документів за знаковою системою 

запису інформації (матричні або цифрові), за знаковою системою 

відтворення інформації (текстові і нетекстові), за обставинами 

побутування у зовнішньому середовищі (неопубліковані і 

опубліковані), за ознаками, що характеризують матеріальний носій 

документа (однотомний, багатотомний, частина носія; 

монодокумент, полідокумент, частина документа); за наявністю 

друкованого аналога (електронний оригінал або  аналог 

друкованого документа); за стабільністю інформаційної складової 

(закінчений чи інтеграційний); за режимом доступу (відкритого 

доступу, обмеженого доступу, персонального доступу); за 

технологією доступу (мережеві і немережеві), за можливістю 

доступу з конкретного комп’ютера (локальні і віддалені); за 

каналом сприйняття інформації (візуальні, аудіальні, 

аудіовізуальні) та ін.  

Управлінські (службові) електронні документи, вимоги 

до них. Організація електронного документообігу.  

Електронні видання, їх класифікація. Організація 

використання електронних публікацій.  
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Практичні заняття з дисципліни проводяться в аудиторії за 

розкладом. Кожне заняття розраховано на 2 академ. години. Якщо 

студент не вкладається у відведений час, завершення роботи 

відбувається під час самостійних занять.  

 

Практична робота № 1  

 Тема: Історіографія документознавства  

 

Мета роботи: Ознайомитися з колом авторів, що 

обговорюють проблеми документознавства.  

Завдання:   

1. Виявити публікації різних авторів з питань 

документознавства, представлені в мережі Інтернет.  

2. Відредагувати бібліографічні описи виявлених публікацій, 

скласти бібліографічний список.  

 

Практична робота № 2  

 Тема: Структура документознавства 

 

Мета роботи: здійснити порівняльний аналіз уявлень про 

структуру документознавства в концепціях різних авторів.  

Завдання:  

1. Здійснити графічне представлення структури сучасного 

документознавства за концепціями Н. М. Кушнаренко, 

С. Г. Кулешова, М. С. Слободяника, Г. М. Швецової-Водки. 

2. Визначити спільні риси і принципові відмінності цих 

концепцій. 

3. Обґрунтувати власне ставлення до структури 

документознавства. 

 

Практична робота № 3 

Тема: Місце документознавства в системі наук 

 

Мета роботи: здійснити порівняльний аналіз уявлень про 

місце документознавства в системі наук в концепціях різних авторів.  



 29 

Завдання:  

1. Скласти дві схеми (таблиці) взаємозв’язків 

документознавства: з історичними науками і науками соціально-

комунікаційного циклу. 

2. Показати, які дисципліни впливають на документознавство 

і навпаки: на які дисципліни впливає документознавство. 

3. Відповісти на питання:  

3.1. Що є підґрунтям для документознавства і що є розвитком чи 

застосуванням його ідей? 

3.2. У яких дисциплінах вивчають документи незалежно від їх 

розгляду в документознавстві? 

 

Практична робота № 4 

Тема: Класифікація Документа ІV 

 

Мета роботи: застосувати теоретичні знання з 

класифікації документа для аналізу конкретних явищ.  

Використовувані матеріали: комплект документів (1 

неперіодичне видання, 1 публікація з журналу, 1 публікація з 

газети, 1 електронний документ); таблиці класифікації документів. 

Завдання: проаналізувати кожний документ за всіма 

ознаками, що характеризують знакову систему запису інформації, 

матеріальний носій документа, інформаційну складову документа і 

обставини побутування документа у зовнішньому середовищі. 

 

Відповідь починати з бібліографічного опису документа.  

Далі визначити вид документа:  

 

1. За ознаками, що характеризують знакову систему запису 

інформації: 

1.1. за способом запису інформації;  

1.2. за характером знакових засобів передачі інформації; 

1.3. за належністю знаків запису до певних знакових 

систем;  

1.4. за характером мовної знакової системи, у якій 

втілено інформацію; 
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1.5. за формою запису інформації;  

1.6. за призначенням до сприйняття інформації;  

1.7. за каналом сприйняття інформації людиною; 

1.8. за способом декодування інформації людиною.  

2. За ознаками, що характеризують матеріальний носій 

документа: 

2.1. за матеріалом носія інформації; 

2.2. за формою (матеріальною конструкцією) носія 

інформації;  

2.3. за зовнішньою структурою документа;  

2.4. за внутрішньою структурою документа.  

3. За інформаційною складовою документа:  

3.1. за сферою виникнення інформації та об’єктом 

відображення;  

3.2. за рівнем узагальнення інформації.  

4. За обставинами побутування документа у зовнішньому 

середовищі:  

4.1. за характером аудиторії, на яку розрахований 

документ;  

4.2. за часом появи у зовнішньому середовищі та 

правовим характером;  

4.3. за ступенем достовірності та юридичною силою. 
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САМОСТІЙНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійні роботи виконуються в позааудиторний час і 

розглядаються на семінарських заняттях з відповідної теми.  

 

Самостійна робота студента № 1 

Тема: Об’єкт і предмет документознавства 

 

Мета роботи: здійснити порівняльний аналіз уявлень про 

об’єкт і предмет документознавства в концепціях різних авторів.  

Завдання: скласти порівняльну таблицю, що відображає 

погляди різних вчених на об’єкт і предмет документознавства. 

Форма таблиці 

Джерело 

відомостей, 

прізвище 

науковця, рік 

Об’єкт 

документознавства 

Предмет 

документознавства 

 

Самостійна робота студента № 2 

Тема: Визначення документа 

 

Мета роботи: виявити і проаналізувати найновіші 

визначення документа в наукових та навчальних публікаціях, 

стандартах і законах.  

Завдання: 

1. Знайти визначення документа, відсутні в навчальному 

посібнику 2007 р. 

2. Зафіксувати ці визначення і проаналізувати їх з метою 

характеристики обсягу поняття "документ" (від Документ І до 

Документ VIII) за формою:  

 

Визначення терміна 

"документ" 
Джерело 

До якого 

значення 

Документа 

належить 
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Самостійна робота студента № 3 

Тема: Функції та властивості документа 

 

Мета роботи: здійснити порівняльний аналіз визначення 

функцій та властивостей документа в концепціях різних авторів.  

Завдання: 

1. Скласти переліки функцій та властивостей документа, 

охарактеризованих у працях різних авторів (у вигляді таблиці).  

2. Зробити висновки: які функції та властивості документа 

виділяються всіма авторами; у чому полягають відмінності між 

переліками функцій та властивостей документа в концепціях 

різних авторів.  

Форма таблиці 

Джерело відомостей, 

прізвище науковця, рік 

Функції 

документа 

Властивості 

документа 

 

 

Самостійна робота студента № 4 

Тема: Термінологія документознавства 

Мета роботи: здійснити порівняльний аналіз 

документознавчих термінів у концепціях різних авторів.  

Завдання: 

1. Скласти словник основних документознавчих термінів, 

обсягом 10—15 термінів (крім терміна "документ"), що 

застосовуються різними авторами (кожному студенту 1—3 автора) 

за формою: 

Термін — Його визначення — Джерело (з якого взято 

термін і визначення, із вказуванням автора). 

Термін подавати в основній формі (без інверсії). 

2. Зробити висновки: 

1) якими термінами позначається одне й те саме поняття; 

2) чи пов’язані одне з одним різні терміни, що застосовуються 

в межах концепції одного автора; 

3) чи пов’язані одне з одним різні терміни, що застосовуються 

в межах концепцій двох—трьох авторів. 
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СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

 

Семінарські заняття проводяться за розкладом після лекцій 

і практичних занять з відповідної теми. Крім відповідей на питання 

до семінару, обговорюються матеріали практичних і самостійних 

робіт студентів відповідної тематики.  

 

Семінар № 1 

Тема: Історіографія документознавства 

Мета: визначити внесок провідних науковців у розвиток 

науки документознавства, сутність їхніх наукових поглядів.  

Питання 

1. Провідні вітчизняні документознавці (С. Г. Кулешов, 

Н. М. Кушнаренко, М. С. Слободяник, В. В. Бездрабко). 

2. Поль Отле — засновник документології. 

3. Провідні російські документознавці документологічного 

напряму. 

4. Провідні вчені з напряму управлінського документознавства.  

Література 

1. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні 

основи / С. Г. Кулешов ; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архів. справи 

та документознавства, Держ. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — К., 2000. — 162 с.  

2. Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні: 

концепції, перспективи розвитку // Укр. іст. журн. — 2008. — № 6. 

— С. 165—182.  

3. Бездрабко В. В. С. Г. Кулешов і вітчизняне 

документознавство: до історіографії науки на рубежі століть // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — 

№ 3. — С. 31—44.  

4. Бездрабко В. В. Концепція документознавства Н. М. 

Кушнаренко : зміст і напрями еволюції // Вісн. Харк. держ. акад. 

культури. — Х., 2008. — Вип. 23. — С. 79—95.  

5. Бездрабко В. В. Документознавчі ідеї М. С. Слободяника і 

розвиток сучасного вітчизняного документознавства // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 4. — С. 24—39.  
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6. Бездрабко В. В. Концепція документознавства 

Г. М. Швецової-Водки: генеза і зміст // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 1. — С. 52—71.  

7. Бездрабко В. В. Поль Отле і наука про документ // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — 

№ 2. — С. 14—24.  

8. Бездрабко В. В. К. Г. Мітяєв і становлення 

документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2008. — № 1. — С. 8—22.  

9. Плешкевич Е. А. Предпосылки формирования 

общетеоретических знаний о документе // Студії з архів. справи та 

документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та 

документознавства, Європ. ун-т. — К., 2007. — Т. 15. — С. 96—107.  

10.  Плешкевич Е. А. Современные проблемы 

документоведения : обзор // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и 

методика информ. работы. — 2006. — № 11. — С. 3—10.  

11.  Плешкевич Е. А. Современные проблемы науки о 

документе // Науч. и техн. б-ки. — 2006. — № 10. — С. 14—30.  

12.  Плешкевич Е. А. Традиционное и нетрадиционное 

документоведение: о чистоте идей, а может быть, и рядов // Науч. и 

техн. б-ки. — 2005. — № 6. — С. 65—70.  

13.  Столяров Ю. Н. Параллельные миры документоведения // 

Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 6. — С. 70—74.  

14.  Кушнаренко Н. М. Новий етап інституалізації науки про 

документ // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-

дослід. ін-т архів. справи та документознавства. — 2004. — Т. 12. 

— С. 126—130.  

15.  Слободяник М. С. Формування загальної теорії 

документа: історія, сучасність, перспективи // Документознавство. 

Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, 

освіти, практики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 

21—23 трав. 2007 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 

Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. — К., 2007. — С. 3—4.  

16.  Отле П. Библиотека, библиография, документация : избр. 

тр. пионера информатики / П. Отле ; Рос. гос. б-ка ; пер. с англ. и 

фр. Р. С. Гиляревского [и др.]. ; предисл., сост., коммент. 

Р. С. Гиляревского. — М. : ФАИР—ПРЕСС : Пашков дом, 2004. — 

350 с. — (Спец. издат. проект для б-к).  
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Семінар № 2 

Тема: Основні етапи розвитку і головні концепції 

документознавства 

Мета: засвоїти історію виникнення та розвитку 

документознавства як наукової дисципліни. 

Питання 

1. Передумови виникнення наукових знань про документ. 

2. Формування напрямів наукового аналізу документа. 

3. Виникнення документознавства як дисципліни 

архівознавчого циклу. 

4. Виникнення "документаційної науки" (документології). 

5. Розвиток основних концепцій документознавства 

наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. 

Література 

1. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. 

— К., 2007. — С. 181—187. 

2. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні 

основи. — К., 2000. — С. 5—37.  

3. Кулешов С. Г. З історії документознавства в Україні / 

С. Кулешов, О. Загорецька // Студії з архів. справи та 

документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та 

документознавства. — К., 2008. — Т. 16. — С. 73—84.   

4. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство. 

— К., 2008. — С. 6—23. 

5. Столяров Ю. М. Від діловодства — до документознавства, 

від документознавства — до документології // Вісн. Харк. держ. акад. 

культури. — Х., 2004. — Вип. 14. — С. 96—104. 

6. Кушнаренко Н. М. Новий етап інституалізації науки про 

документ // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-

дослід. ін-т архів. справи та документознавства. — 2004. — Т. 12. 

— С. 126—130.  

7. Столяров Ю. Н. Параллельные миры документоведения // 

Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 6. — С. 70—74.  

8. Плешкевич Е. А. Современные проблемы 

документоведения : обзор // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и 

методика информ. работы. — 2006. — № 1. — С. 3—10. 
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9. Плешкевич Е. А. Современные проблемы науки о 

документе // Науч. и техн. б-ки. — 2006. — № 10. — С. 14—30.  

10. Слободяник М. С. Формування загальної теорії 

документа: історія, сучасність, перспективи // Документознавство. 

Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, 

освіти, практики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 

21—23 трав. 2007 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. — К., 2007. — 

С. 3—4.  

11. Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні: 

концепції, перспективи розвитку // Укр. іст. журн. — 2008. — № 6. 

— С. 165—182.  

12.   Бездрабко В. В. К. Г. Мітяєв і становлення 

документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2008. — № 1. — С. 8—22.  

13.  Бездрабко В. В. Поль Отле і наука про документ // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — 

№ 2. — С. 14—24.  

14.  Плющ М. А. Роль Сюзанны Брие в развитии сферы 

документации во Франции и интерпретации термина «documentation» 

: к 110-летию со дня рождения // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и 

методика информ. работы. — 2004. — № 12. — С. 30—31.  

15. Столяров Ю. Н. Взлет и падение документалистики // 

Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 

2005. — № 3. — С. 1—3.  

 

 

Семінар № 3 

Тема: Об’єкт, предмет і структура документознавства 

Мета: проаналізувати поняття об’єкта і предмета науки, 

з’ясувати відмінності в трактуванні об’єкта, предмета і структури 

документознавства вітчизняними науковцями. 

Питання: 

1. Поняття об’єкта і предмета науки. 

2. Об’єкт і предмет документознавства в трактуванні 

класичного документознавства. 
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3. Об’єкт, предмет і структура документознавства в 

трактуванні "нової версії" документознавства.  

  Концепція Н. М. Кушнаренко. 

  Концепція С. Г. Кулешова. 

  Концепція М. С. Слободяника.  

  Концепція Г. М. Швецової-Водки. 

Література: 

1. Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні: 

концепції, перспективи розвитку // Укр. іст. журн. — 2008. — № 6. 

— С. 165—182.  

2. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. 

— К., 2007. — С. 187—197. 

3. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство. 

— К., 2008. — С. 6—23. 

4. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні 

основи. — К., 2000. — С. 5—37.  

5. Кулешов С. Г. Історичне документознавство: зміст та 

основні завдання наукового напряму (до постановки проблеми) // 

Архіви України. — 1998. — № 1/6. — С. 9—18. 

6.  Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. — Изд. 

2-е, перераб. и доп. — К., Знання, 2000. — С. 152—155. 

7. Соляник А., Кушнаренко Н. Концептуальні засади 

викладання дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Кн. 

палати. — 2001. — № 1. — С. 25—27. 

8.  Кушнаренко Н. М. Внутрішньопредметна і 

міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // 

Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — Вип. 11. — 

С. 106—114.  

9. Слободяник М. С. Структура сучасного документознавства 

// Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 4. — С. 18—21. 

10. Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру 

документознавства : [про ст. М. С. Слободяника] // Вісн. Кн. 

палати. — 2003. — № 10. — С. 24—27. 

11. Слободяник М. С. До питання структуризації 

документознавства // Документознавство. Бібліотекознавство. 

Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : 
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матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19—21 трав. 2009 р. / 

Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2009. — С. 3—4.  

12. Плешкевич Е. А. Современные проблемы 

документоведения : обзор в преддверье юбилея // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — 

№ 4. — С. 28—30, 33.  

13. Собчук В. С. Структура загального 

документознавства // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту / 

Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2007. — Вип. 13; Те 

саме [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znmm/2007_13/R1/Sobchuk.pdf 

14. Собчук В. С. Історичне документознавство як 

важливий напрям наукових досліджень // Документознавство. 

Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, 

практики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21—23 трав. 

2007 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. 

та інформ. діяльності. — К., 2007. — С. 20—22.  

15. Рудюк В. В. Предметна область електронного 

документознавства // Документознавство. Бібліотекознавство. 

Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали 

VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19—21 трав. 2009 р. / Держ. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2009. — С. 25—27.  

 

 

Семінар № 4 

Тема: Місце документознавства в системі наук 

Мета: визначити співвідношення документознавства з 

дисциплінами документально-комунікаційного циклу та історичними 

науками. Проаналізувати трактування місця документознавства 

серед інших наук провідними сучасними  науковцями. 

Питання: 

1. Документознавство в системі документально-

комунікаційних наук. 

2. Документознавство в системі історичних наук. 

3. Охарактеризуйте погляди різних вчених щодо місця 

документознавства серед інших наук:  

Концепція Н. М. Кушнаренко. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znmm/2007_13/R1/Sobchuk.pdf
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Концепція С. Г. Кулешова. 

Концепція М. С. Слободяника. 

Концепція Ю. М. Столярова. 

Концепція Є. О. Плешкевича. 

Література: 

1.  Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні: 

концепції, перспективи розвитку // Укр. іст. журн. — 2008. — № 6. 

— С. 165—182.  

2.  Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. 

— К., 2007. — С. 187—197. 

3.  Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство. 

— К., 2008. — С. 34—47. 

4.  Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні 

основи. — К., 2000. — С. 39—45. 

5.  Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. — Изд. 

2-е, перераб. и доп. — К., Знання, 2000. — С. 152—155.  

6.  Соляник А., Кушнаренко Н. Концептуальні засади 

викладання дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Кн. 

палати. — 2001. — № 1. — С. 25—27. 

7.  Кушнаренко Н. М. Внутрішньопредметна і 
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Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — Вип. 11. — 

С. 106—114. 

8. Слободяник М. С. До питання про структуру і 

проблематику сучасного документознавства // Документознавство 

та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика : матеріали 

наук. конф. 18 груд. 2002 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — К.: ДАКККіМ, 2003. — С. 51—52.  

9. Слободяник М. С. Структура сучасного документознавства 

// Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 4. — С. 18—21. 

10. Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру 

документознавства : [про ст. М. С. Слободяника] // Вісн. Кн. 

палати. — 2003. — № 10. — С. 24—27. 

11. Слободяник М. С. До питання структуризації 

документознавства // Документознавство. Бібліотекознавство. 

Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : 

матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19—21 трав. 
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2009 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2009. 

— С. 3—4.  

12. Плешкевич Е. А. Современные проблемы 

документоведения : обзор в преддверье юбилея // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — 

№ 4. — С. 28—30, 33.  

13. Плешкевич Е. А. Многоликий Янус 

документоведения // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 2004. — № 12. — С. 9—11; То же 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://www.viniti.ru/cgi-

bin/nti/nti.pl?action=show&year=1_2004&issue=12&page=9 

14. Столяров Ю. Н. О новой научной дисциплине — 

документологии — и ее предмете // Інформаційна та культурологічна 

освіта на зламі тисячоліть : матеріали міжнар. конф. до 70-річчя 

ХДАК. — Х., 1999. — Ч. 2. — С. 66—71.  

15. Столяров Ю. Н. О соотношении книги с документом, 

книговедения с документологией // Книга : исслед. и материалы. — 

М., 2001. — Сб. 79. — С. 76—84. 

16. Столяров Ю. Н. О месте документоведения в 

системе наук // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 2004. — № 6. — С. 1—3.  

17. Слободяник М. С. До питання структуризації 

комунікаційних наук // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. — 2006. — № 2. — С. 4—6. 

 

 

Семінар № 5 

Тема: Визначення документа як дискусійна проблема 

Мета: засвоїти історію виникнення та розвитку поняття 

«документ», концептуальні підходи різних авторів, сутність 

конвенціонального визначення документа.   

 

Питання: 

1. Різні значення поняття "документ". 

2. Концептуальні визначення "документа" (в концепціях 

Н. М. Кушнаренко, Ю. М. Столярова, С. Г. Кулешова, 

Є. О. Плешкевича, М. С. Слободяника, А. В. Соколова). 
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3. Конвенціональне визначення документа (в стандартах 

ISO, "Діловодство та архівна справа", Законах України і Росії). 

4. Новітні визначення документа в працях різних авторів, 

стандартах і законах. 

Література: 

1.  Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. 

— К. : Знання, 2007. — С. 18—40. 

2.  Швецова-Водка Г. Визначення документа // Термінологія 

документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — [Вип. 1]. — С. 105—116.  

3.  Кулешов С. Г. Загадки документа : интервью / 

беседовала Т. Мартынюк // Секретарь-референт. — 2006. — № 9. 

— С. 4—7.  

4.  Кулешов С. Г. Про значення поняття “документ” // Бібл. 

вісн. — 1995. — № 1. — С. 1—4.  

5.  Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні 

основи. — К., 2000. — С. 71—84.  

6.  Кулешов С. Г. Концепції документа як засобу соціальних 

комунікацій // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 1999. — 

Вип. 1. — С. 81—88. 

7.  Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. — Изд. 

2-е, перераб. и доп. — К., Знання, 2000. — С. 19—32.  

8.  Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство. 

— К., 2008. — С. 113—127.  

9.  Слободяник М. С. Уточнення поняття „документ” в 

контексті розвитку понятійного апарату документознавства // 

Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : 

Проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-

практ. конф., Київ, 20—22 трав. 2008 р. / Держ. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв. — К., 2008. — С. 78—79.  

10. Плешкевич Е. А. О понятии «документ» в 

документоведении и других науках об информации // Науч.-техн. 

информ. Сер.1, Орг. и методика информ. работы. — 2004. — № 4. 

— С. 10—15.  

11. Плешкевич Е. А. Методологические проблемы 

формирования понятия «документ» в различніх сферах 

деятельности // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 7. — С. 44—49.  
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12. Плешкевич Е. А. Методологические проблемы 

документоведческой терминологии на примере формирования 

понятия „документ” в различных сферах деятельности // 

Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. 

наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — [Вип. 

1]. — С. 55—59. 

13. Столяров Ю. Н. Методологический поход к 

определению документа : [Ответ Е. А. Плешкевичу] // Науч. и техн. б-

ки. — 2005. — № 7. — С. 50—58.  

14. Столяров Ю. Н. Теория относительности документа // 

Науч. и техн. б-ки. — 2006. — № 7. — С. 73—78.  

15. Соколов А. В. Эпистемология документа: 

(методологический очерк) // Науч.-техн. информ. Сер. 2, Информ. 

процессы и системы. — 2009. — № 3. — С. 1—12.  

16. Савицький В. Документ як базове поняття 

документаційного забезпечення управління // Університет. наук. 

зап. / Хмельницький ун-т упр. та права. — 2005. — № 4. — 

С. 313—318.  

17. Нестерович Ю. К вопросу о дефиниции понятия 

документа в рамках документоведения // Архівознавство. 

Археографія. Джерелознавство : міжвідом. зб. наук. пр. / Укр. 

наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства [та ін.]. — К., 

2005. — Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах. — С. 80—100. 

 

Семінар № 6  

Тема: Термінологія документознавства 

Мета: проаналізувати терміносистему документознавства 

(крім терміна і поняття «документ»), визначити спільні підходи і 

розбіжності у формулюванні і трактуванні окремих термінів 

різними авторами.   

Питання: 

1. Історія розвитку термінології документознавства.  

2. Терміноелементи, похідні від терміна «документ»: їхні 

значення.  

3. Поняття і термін «документування»: його значення.  

4. Терміносистема документознавства в трактуванні різних 

авторів.  
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офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 44 с. — (Нац. 

стандарт України).  
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информационно-библиотечной и документивной терминологии 

/ А. Н. Широков, Ж.—Ж. Донар (Франция). — М. : ТЕЗАУРУС, 

2005. — 100 с.  

 



 46 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ ТА ЕКЗАМЕНУ 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Що таке історіографія? Які праці розглядаються в 

історіографії документознавства? 

2. Що таке "традиційне" або "класичне" документознавство? 

Назвіть його представників. 

3. Що таке "новітня версія документознавства"? Назвіть її 

засновників. 

4. Охарактеризуйте погляди та праці Поля Отле щодо теорії 

документа. Яка міжнародна організація продовжила розвиток його 

ідей? 

5. Що є об’єктом і предметом документознавства? 

6. Якою є структура документознавства? Назвіть його 

складові. 

7. Що таке документологія? Як це поняття співвідноситься з 

документознавством? 

8. Охарактеризуйте документознавчу концепцію (об’єкт і 

предмет документознавства, його структура, зв’язки з іншими 

науками): 

— Кулешова С. Г.; 

— Кушнаренко Н. М.; 

— Слободяника М. С.; 

— Швецової-Водки Г. М.  

9. Охарактеризуйте праці В. В. Бездрабко з історії 

українського документознавства (чому присвячені, які концепції 

розглядаються, які висновки автора).  

10.  Охарактеризуйте дискусійні погляди щодо місця 

документознавства в системі наук.  

11.  Охарактеризуйте різні за обсягом значення поняття 

«документ». 

12.  Яким є принципове визначення документа з погляду теорії 

соціальної інформаційної комунікації? 

13.  Яким є конвенціональне визначення документа, 

запропоноване Міжнародною організацією зі стандартизації? 

14.  Охарактеризуйте визначення документа, зафіксоване в 

ДСТУ 2732: 2004. 
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15.  Назвіть функції документа. Які існують дискусійні 

погляди щодо цього питання? 

16.  Назвіть властивості документа. Які існують дискусійні 

погляди щодо цього питання? 

17.  Що таке типологічна класифікація документа? Які ознаки 

документа вона враховує?  

18.  Що таке «електронний документ»? Охарактеризуйте види 

електронних документів.  

19.  У чому полягає дискусійність термінології 

документознавства? Які терміни та терміноелементи стали 

предметом дискусій? 

 

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

1. Основні етапи розвитку і головні концепції 

документознавства. 

2. Об’єкт, предмет і структура документознавства. 

3. Місце документознавства в системі наук. 

4. Визначення документа. 

5. Функції та властивості документа. 

6. Класифікація Документа IV. 

7. Електронний документ. 

8. Термінологія документознавства. 

9. Що таке "традиційне" або "класичне" документознавство? 

Назвіть його представників. 

10.  Що таке "новітня версія документознавства"? Назвіть її 

засновників та послідовників. 

11.  Охарактеризуйте погляди та праці Поля Отле щодо теорії 

документа. Яка міжнародна організація продовжила розвиток його 

ідей?  

12.  Охарактеризуйте документознавчу концепцію 

С. Г. Кулешова  (об’єкт і предмет документознавства, його 

структура, зв’язки з іншими науками). 

13.  Охарактеризуйте документознавчу концепцію 

Н. М. Кушнаренко  (об’єкт і предмет документознавства, його 

структура, зв’язки з іншими науками). 

14.  Охарактеризуйте документознавчу концепцію 

М. С. Слободяника  (об’єкт і предмет документознавства, його 

структура, зв’язки з іншими науками). 
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15.  Охарактеризуйте документознавчу концепцію 

Г. М. Швецової-Водки  (об’єкт і предмет документознавства, його 

структура, зв’язки з іншими науками). 

16.  Охарактеризуйте праці В. В. Бездрабко з історії 

українського документознавства (чому присвячені, які концепції 

розглядаються, які висновки автора).  

 

МЕТОДИЧНІ ЗАУВАГИ 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські та практичні 

заняття, робота в Інтернеті, самостійна робота, складання схем, 

порівняльних таблиць та есе. 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування, оцінка за 

реферат, оцінки за відповіді на семінарських заняттях, підсумковий 

письмовий тест. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ 

СТУДЕНТАМ 

Шкала оцінювання: 

90-100 балів — відмінно (А); 

75-89 балів — добре (ВС); 

60-74 бали — задовільно (DE); 

35-59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (FX); 

1-34 бали — незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 

 

Шкала нарахування балів за основні форми навчальної 

діяльності: 

підсумковий контроль — 20 балів; 

рубіжне тестування — 5 балів; 

реферат — 10 балів; 

доповідь на семінарському занятті — 5 балів; 

звіт про практичну роботу — 5 балів; 

звіт про самостійну роботу — 5 балів. 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти 

лекцій, підручники та навчальні посібники, комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД); нормативні 

документи, ілюстративні матеріали, профільні ресурси Інтернету. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ  

«КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА» 
 

1. У якому ДСТУ використано визначення поняття 

документа як матеріального об'єкта, що містить інформацію, 

закріплену створеним людиною способом для її передавання в часі 

та просторі:  

а) ДСТУ 2392–94 Інформація та документація. Базові 

поняття. Терміни та визначення; 

б) ДСТУ 2732–2004 Діловодство й архівна справа. Терміни 

та визначення; 

в) ДСТУ 3017–95 Видання. Основні види. Терміни та 

визначення. 

 

2. У якому ДСТУ дано визначення документа як записаної 

інформації, яка може розглядатися як одиниця у ході здійснення 

інформаційної діяльності: 

а) ДСТУ 2732–2004 Діловодство й архівна справа. Терміни 

та визначення; 

б) ДСТУ 3017–94 Видання. Основні види. Терміни та 

визначення; 

в) ДСТУ 2392–94 Інформація та документація. Базові 

поняття. Терміни та визначення. 

 

3. У якому стандарті дано визначення документа як паперу 

із занесеною на нього інформацією: 

а) ДСТУ 2394–94 Комплектування фонду, бібліографічний 

опис, аналіз документів. Терміни та визначення; 

б) ДСТУ 2392–94 Інформація та документація. Базові 

поняття. Терміни та визначення; 

в) ГОСТ Р ИСО 9706–2000 Информация документная. 

Бумага для документов. Требования к долговечности и методам 

испытаний. 

 

4. Оптимальним є визначення документа, подане в стандарті: 

а) ГОСТ Р ИСО 9706–2000 Информация документная. Бумага 

для документов. Требования к долговечности и методам испытаний; 

б) ДСТУ 2392–94 Інформація та документація. Базові 

поняття. Терміни та визначення; 
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в) ДСТУ 3017–95 Видання. Основні види. Терміни та 

визначення;  

г) ДСТУ 2732–2004 Діловодство й архівна справа. Терміни 

та визначення.  

 

5. У якому стандарті дано визначення поняття 

електронного документа: 

а) ДСТУ 2628–94 Система оброблення інформації. 

Оброблення тексту. Терміни та визначення; 

б) ДСТУ 2737–94 Записування і відтворення інформації. 

Терміни та визначення; 

в) ГОСТ 7.85–2001 Электронные издания. Основные виды 

и выходные сведения. 

 

6. Загальна схема комунікаційної системи складається з:  

а) шести елементів;  

б) п’яти елементів;  

в) чотирьох елементів;  

г) трьох елементів;  

д)  двох елементів.  

 

7) Який вид інформації виділяється за каналом одержання?  

а) усна;  

б) паперова;  

в) візуальна;  

г) фотодокументальна.  

 

8. Основоположником інтегрованої науки про документ є: 

а) Юрій Миколайович Столяров; 

б) Наталя Миколаївна Кушнаренко; 

в) Поль Отле. 

 

9. У якому році опубліковано «Трактат про документацію» 

Поля Отле: 

а) 1976 р.; 

б) 1950 р.; 

в) 1934 р.  
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10. Якому значенню поняття “документ” відповідає така 

дефініція: “Матеріальний носій, що містить записану інформацію, 

яка призначена для передачі у соціальному комунікаційно-

інформаційному процесі”? 

а) Документ І; б) Документ ІІ; в) Документ ІІІ;  

г) Документ ІV; д) Документ V; е) Документ VI;  

ж) Документ VII; з) Документ VIII. 

 

11. Якому значенню поняття “документ” відповідає така 

дефініція: “інформація, що зафіксована на матеріальному носії”? 

а) Документ І; б) Документ ІІ; в) Документ ІІІ;  

г) Документ ІV; д) Документ V; е) Документ VI;  

ж) Документ VII; з) Документ VIII. 

 

12. Якому значенню поняття “документ” відповідає такий 

перелік: “письмовий текст, книга, журнал, перфокарта, 

перфострічка, магнітна плівка тощо”? 

а) Документ І; б) Документ ІІ; в) Документ ІІІ;  

г) Документ ІV; д) Документ V; е) Документ VI;  

ж) Документ VII; з) Документ VIII. 

 

13. Якому значенню поняття “документ” відповідає така 

дефініція: “Письмове свідоцтво, що офіційно підтверджує особу”? 

а) Документ І; б) Документ ІІ; в) Документ ІІІ;  

г) Документ ІV; д) Документ V; е) Документ VI;  

ж) Документ VII; з) Документ VIII. 

 

14. Якому значенню поняття “документ” відповідає така 

дефініція: “Матеріальна форма одержання, зберігання, 

використання та поширення інформації шляхом фіксації її на 

папері, магнітній, кіно-, відео-, фото- плівці або на іншому носії”? 

а) Документ І; б) Документ ІІ; в) Документ ІІІ;  

г) Документ ІV; д) Документ V; е) Документ VI;  

ж) Документ VII; з) Документ VIII. 

 

15. Якому значенню поняття “документ” відповідає така 

дефініція: “Письмовий твір, грамота, рисунок і т.ін. як свідчення 

про щось історичне, важливе”? 
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а) Документ І; б) Документ ІІ; в) Документ ІІІ;  

г) Документ ІV; д) Документ V; е) Документ VI;  

ж) Документ VII; з) Документ VIII. 

 

16. Якому значенню поняття “документ” відповідає така 

дефініція: “Матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому 

вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має у 

відповідності з чинним законодавством юридичну силу”? 

а) Документ І; б) Документ ІІ; в) Документ ІІІ;  

г) Документ ІV; д) Документ V; е) Документ VI;  

ж) Документ VII; з) Документ VIII. 
 

17. Якому значенню поняття “документ” відповідає така 

дефініція: “Діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, 

підтверджує право на що-небудь”? 

а) Документ І; б) Документ ІІ; в) Документ ІІІ;  

г) Документ ІV; д) Документ V; е) Документ VI;  

ж) Документ VII; з) Документ VIII. 

 

18. Якому значенню поняття “документ” відповідає така 

дефініція: “Записана інформація, що може розглядатися як 

одиниця у ході здійснення інформаційної діяльності”? 

а) Документ І; б) Документ ІІ; в) Документ ІІІ;  

г) Документ ІV; д) Документ V; е) Документ VI;  

ж) Документ VII; з) Документ VIII. 

 

19. Якому значенню поняття “документ” відповідає така 

дефініція: “Матеріальний об’єкт, у якому міститься та або інша 

інформація”? 

а) Документ І; б) Документ ІІ; в) Документ ІІІ;  

г) Документ ІV; д) Документ V; е) Документ VI;  

ж) Документ VII; з) Документ VIII. 

 

20. Що передає комунікант реципієнту в процесі соціальної 

інформаційної комунікації? 

а) інформацію;  

б) знання;  

в) соціальну інформацію або знання (залежно від аспекту 

розгляду). 
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21. Яке місце посідає документ в процесі соціальної комунікації? 

а) джерело інформації;  

б) канал передачі інформації;  

в) отримувач інформації;  

г) реципієнт. 

 

22. Що означає поняття “нооінформація”? 

а) “розумова інформація”, притаманна тільки соціальній 

комунікації; 

б) логічна інформація; 

в) інформація, яка має особливе значення для людини; 

г) об’єкт передачі у будь-якій інформаційній комунікації. 

 

23. Що таке “соціальна інформація”? 

а) інформація про суспільство; 

б) інформація, що функціонує в суспільстві; 

в) інформація про наслідки інформатизації суспільства; 

г) інформація про зміст суспільних наук. 

 

24. Яка дефініція документа відповідає обсягу поняття 

“документ”, що використовується в бібліотечній справі? 

а) документ — засіб закріплення різним способом на 

спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища 

об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини; 

б) документ — єдність інформації та речовинного носія, 

яка використовується в соціальному комунікаційно-інформа-

ційному процесі як канал передачі інформації; 

в) документ — записана інформація, зафіксована на /в/ 

речовому виробі, основною функцією якого є збереження та 

розповсюдження інформації в часі та просторі; 

г) документ — матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому 

вигляді інформацію, оформлену встановленим чином і таку, що має у 

відповідності з діючим законодавством правове значення. 
 

25. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як 

“символічний”? 

а) за характером знакових засобів передачі інформації; 

б) за характером мовної системи, в якій втілено інформацію; 
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в) за належністю знаків запису до певних знакових систем; 

г) за особливостями матеріального носія інформації. 
 

26. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як 

“вербальний”? 

а) за характером знакових засобів передачі інформації; 

б) за характером мовної знакової системи, у якій втілено інформацію; 

в) за належністю знаків запису до певних знакових систем; 

г) за особливостями матеріального носія інформації. 
 

27. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як 

“документ паперовий”? 

а) за особливостями матеріального носія інформації; 

б) за формою запису інформації; 

в) за способом запису інформації; 

г) за каналом сприйняття інформації. 
 

28. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як 

“двомірний (площинний)”? 

а) за матеріалом носія інформації; 

б) за формою запису інформації; 

в) за матеріальною конструкцією носія інформації; 

г) за способом запису інформації; 

д) за каналом сприйняття інформації. 
 

29. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як 

“аркушевий”? 

а) за матеріалом носія інформації; 

б) за формою запису інформації; 

в) за матеріальною конструкцією носія інформації; 

г) за способом запису інформації; 

д) за каналом сприйняття інформації. 

 

30. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як 

“ручний (рукотворний, рукописний)”? 

а) за матеріалом носія інформації; 

б) за формою запису інформації; 

в) за матеріальною конструкцією носія інформації; 

г) за способом запису інформації (способом створення документа); 

д) за каналом сприйняття інформації. 
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31. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як 

“писемний”? 

а) за характером знакових засобів передачі інформації; 

б) за характером мовної системи, в якій втілено 

інформацію; 

в) за належністю знаків запису до певних знакових систем; 

г) за особливостями матеріального носія інформації. 
 

32. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як “візуальний”? 

а) за матеріалом носія інформації; 

б) за формою запису інформації; 

в) за матеріальною конструкцією носія інформації; 

г) за способом запису інформації; 

д) за каналом сприйняття інформації людиною. 
 

33. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як “іконічний”? 

а) за характером знакових засобів передачі інформації; 

б) за характером мовної системи, в якій втілено інформацію; 

в) за належністю знаків запису до певних знакових систем; 

г) за особливостями матеріального носія інформації. 

 

34. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як 

“образотворчий”? 

а) за характером знакових засобів передачі інформації; 

б) за характером мовної системи, в якій втілено інформацію; 

в) за належністю знаків запису до певних знакових систем; 

г) за особливостями матеріального носія інформації. 

 

35. За якою ознакою виділяють такий вид документа, як 

“музичний”? 

а) за характером знакових засобів передачі інформації; 

б) за характером мовної знакової системи, у якій втілено інформацію; 

в) за належністю знаків запису до певних знакових систем; 

г) за особливостями матеріального носія інформації.  

 

36. Кому з авторів належать монографії «Документальні 

джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної 

схеми» та «Документознавство: Історія. Теоретичні основи»? 
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а) Кушнаренко Наталі Миколаївні; 

б) Кулешову Сергію Георгієвичу; 

в) Бездрабко Валентині Василівні; 

г) Мітяєву Костянтину Григоровичу; 

д) Столярову Юрію Миколайовичу. 

 

37. Хто з науковців заклав підвалини документознавства як 

дисципліни архівознавчого циклу?  

а) Кушнаренко Наталя Миколаївна; 

б) Кулешов Сергій Георгієвич; 

в) Бездрабко Валентина Василівна; 

г) Мітяєв Костянтин Григорович; 

д) Столяров Юрій Миколайович. 

 

38. Хто є засновником "новітньої версії документознавства"? 

а) Кушнаренко Наталя Миколаївна; 

б) Кулешов Сергій Георгієвич; 

в) Бездрабко Валентина Василівна; 

г) Мітяєв Костянтин Григорович;  

д) Столяров Юрій Миколайович.  

 

39. Що означає властивість семантичності документа?  

а) що його зміст виражений знаками;  

б) що його зміст виражений словами;  

в) що він передає тільки соціальну інформацію;  

г) що він відображає розумову діяльність людини.  

 

40. Яка функція документа дозволяє вважати його 

джерелом наукової інформації?  

а) інформаційна;  

б) комунікаційна;  

в) пізнавальна;  

г) функція свідчення;  

д) культурна.  
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Додаток А 

ТАБЛИЦІ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 

 

Блок А. Види документа за особливостями знакових засобів  

фіксації та передачі інформації 

 

Ознака класифікації Вид документа 

Фасет А 1. За способом 

запису  інформації 

(способом створення 

документа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасет А 2. За 

характером знакових 

засобів передачі 

інформації 

А 1.1. рукотворний (рукописний) 

А 1.2. надрукований 

А 1.2.1. друкований (поліграфічний) 

А 1.2.2. принтерний  

А 1.2.3. машинописний 

А 1.2.4. ротапринтний 

А 1.3. технотронний 

А 1.3.1. магнітний 

А 1.3.2. оптичний 

А 1.3.3. магнітооптичний 

А 1.2.3. перфорований  

А 1.2.2. фонозапис на грамплатівках 

 

А 2.1. символічний 

А 2.2. іконічний 

А 2.3. записаний шляхом зміни структури 

носія 

 

Фасет А 3. За 

належністю знаків 

запису до певних 

знакових систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 3.1. текстовий (писемний,  літературний) 

А 3.1.1. буквено-звуковий  

А 3.1.2. ієрогліфічний 

А 3.1.3. брайлевський 

А 3.2. нетекстовий 

А 3.2.1. нотний  

А 3.2.2. образотворчий 

А 3.2.2.1. ізографічний 

А 3.2.2.2. живописний 

А 3.2.2.3. фотодокумент 

А 3.2.3. картографічний 

А 3.3. технічно-кодований 

А 3.3.1. фонодокумент 
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Фасет А 4. За 

характером мовної 

знакової системи, у якій 

втілено інформацію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасет А 5. За формою 

запису інформації 

 

 

 

Фасет А 6. За 

призначенням до 

сприйняття інформації 

 

 

 

Фасет А 7. За каналом 

сприйняття інформації 

людиною 

 

А 3.3.1.1. запис мови 

А 3.3.1.2. запис музики 

А 3.3.1.3. запис шумів  

А 3.3.2. кінодокумент 

А 3.3.3. відеодокумент 

А 3.3.4. кодований текст  

А 3.4. комплексний 

 

А 4.1. вербальний (словесний) 

А 4.1.1. вербально-писемний, літературний 

А 4.1.2. вербально-усний, 

звуковідтворювальний 

А 4.2. музичний 

А 4.2.1. музичний звуковідтворювальний 

А 4.2.2. нотний 

А 4.3. зображувальний 

А 4.3.1. зображувальний статичний 

(нерухомий) 

А 4.3.2. зображувальний динамічний 

А 4.4. картографічний 

А 4.5. матричний 

А 4.6. комплексний 

 

А 5.1. одномірний (лінійний) 

А 5.2. двомірний (площинний) 

А 5.3. тривимірний (об’ємний) 

А 5.4. комбінований 

 

А 6.1. людиносприйманий 

А 6.1.1 безпосередньо сприйманий 

А 6.1.2. опосередковано сприйманий 

А 6.2. машиносприйманий 

А 6.3 людино-машиносприйманий 

 

А 7.1. візуальний 

А 7.2. аудіальний 

А 7.3. тактильний 

А 7.4. аудіовізуальний 
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Фасет А 8. За способом 

декодування інформації 

людиною 

 

А 7.5. комбінований 

А 7.6. недоступний для сприйняття       

інформації людиною 

 

А 8.1. призначений для читання 

А 8.2. призначений для роздивляння 

А 8.3. призначений для слухання 

А 8.4. призначений для комплексного 

відтворення інформації  

 

 

Блок Б. Види документа за особливостями носія інформації 

 

Ознака класифікації Вид документа 

Фасет Б 1. За 

матеріалом носія 

інформації 

 

 

 

 

Фасет Б 2. За формою 

(матеріальною 

конструкцією) носія 

інформації 

 

 

 

 

Б 1.1. паперовий 

Б 1.2. плівковий 

Б 1.2.1. прозоро-плівковий 

Б 1.2.2. магнітострічковий 

Б 1.3. пластинковий 

 

Б 2.1. аркушевий 

Б 2.2. картковий 

Б 2.3. блочний 

Б 2.4. стрічковий 

Б 2.5. дисковий 

Б 2.6. іншої форми 

Б 2.7. комбінований 

 

Фасет Б 3. За 

зовнішньою 

структурою документа 

 

Фасет Б 4. За 

внутрішньою 

структурою документа 

Б 3.1. однотомний 

Б 3.2. багатотомний 

Б 3.3. частина носія 

 

Б 4.1. монодокумент 

Б 4.2. полідокумент 

Б 4.2. частина документа 
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Блок В. Види документа за його інформаційною складовою 

 

Ознака класифікації Вид документа 

 

Фасет В 1. За сферою 

виникнення інформації та 

об’єктом  відображення 

 

В 1.1. управлінський  

В 1.2. політичний  

В 1.3. науковий  

В 1.4. художній  

В 1.5. релігійний  

В 1.6. економічний  

В 1.7. побутовий 

В 1.8. розважальний (ігровий)  

В 1.9. спортивний  

В 1.10. особовий 

 

Фасет В 2. За рівнем 

узагальнення інформації  

В 2.1. первинний 

В 2.2. вторинний  

 

Блок Г. Види документа за обставинами побутування 

документа у зовнішньому середовищі 

 

Ознака класифікації Вид документа 

 

Фасет Г 1. За характером 

аудиторії, на яку 

розрахований документ 

 

 

Г 1.1. неопублікований 

Г 1.2. опублікований 

Г 1.2.1. виданий 

Г 1.2.2. депонований 

 

Фасет Г 2. За часом появи 

у зовнішньому середовищі 

та правовим характером  

 

Фасет Г 3. За ступенем 

достовірності та 

юридичною силою 

 

Г 2.1. оригінал 

Г 2.2. копія 

 

 

Г 3.1. автентичний (справжній) 

Г 3.2.  фальшивий (підроблений) 
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Додаток Б 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ДО ІСТОРІОГРАФІЇ 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 

 

У списку відображено статті, монографії, підручники та 

навчальні посібники, навчально-методичні матеріали, офіційні 

документи, тези доповідей та збірники тез, матеріали конференцій 

та інші публікації з питань документознавства, котрим 

присвячений курс «Концепції сучасного документознавства». 

Відбір застосовувався лише щодо тематики публікацій: не 

відображалися ті, що не відповідають меті та завданням даного 

курсу. При цьому не ставилося завдання відбору «кращої» 

літератури чи усунення дублювання матеріалу. За цим списком 

студенти можуть побачити внесок окремих науковців у розробку 

тих чи інших проблем документознавства і познайомитися з тими 

публікаціями, які є в бібліотеці чи доступні через Інтернет. Список 

не претендує на вичерпну повноту, він може бути доповнений як за 

рахунок «старих», так і новітніх, зокрема журнальних публікацій.  

У зв’язку з тим, що коло публікацій з документознавства 

постійно розширюється і поповнюється, самостійність студента у 

виявленні та доборі літератури позитивно впливає на оцінку його 

роботи.  

 

1. Акилина М. И. Термины «публикация» и 

«неопубликованный документ» // Науч. и. техн. б-ки СССР. — 

1989. — № 10. — С. 10—12.  

2. Актуальні питання документознавства: історія та 

сьогодення : матеріали I Регіон. наук.-практ. конф. з 

документознавства / Луган. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ 

: Альма-матер, 2008. — 192 с. 

3. Алексеева Е. В. Документ в системе социальных 

коммуникаций // Вестн. Рос. гос. гуманитар. ун-та. — 2008. — № 8. 

— С. 90—103.  

4. Алексеева Е. В. Социальные функции документов // 

Документ в системе социальных коммуникаций : сб. материалов III Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Томск, 25—26 окт. 2007 г.) / 

Томск. гос. ун-т, Архив. упр. Томск обл. — Томск, 2008. — С. 61—64.  
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5. Армс В. Электронная библиотека : учеб. пособие / В. Армс 

; пер. с англ. С. А. Арнаутова. — М. : ПИК ВИНИТИ, 2001. — 237 с. 

6. Банасюкевич В. Д. Вопросы формирования теории 

документоведения / В. Д. Банасюкевич., А. Н. Сокова // Развитие 

советского документоведения (1917—1981 гг.) : сб. науч. тр. / 

ВНИИДАД. — М., 1983. — С. 5—27.  

7. Баренбаум И. Е. Информационно-коммуникативные 

науки в свете эволюции средств информации и коммуникации // 

Книга : исслед. и материалы. — М., 1990. — Сб. 61. — С. 31—47.  

8. Баркова О. В. Фонд електронних документів 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

/eb/ep_inf.html. — Загол. з екрану.  

9. Бездрабко В. В. Дипломатика і документознавство : з 

історії раціональних суджень і хибних ідей // Наук. зап. Терноп. нац. пед. 

ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 2. — С. 333—340.  

10. Бездрабко В. В. Діловодство у контексті державного 
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документознавства // Іст. журн. — 2008. — № 8/9. — С. 62—70.  

11. Бездрабко В. В. Діловодство у переддень 

народження документознавства : особливості побутування та 
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12. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: 

інституалізація та сучасний розвиток : [монографія] / В. Бездрабко 
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науки // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна 

діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали VI 
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дослід. центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. 
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15. Бездрабко В. В. Документознавство як наукова 
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Додаток В 

ТЕРМІНИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА  

В ТЛУМАЧЕННІ РІЗНИХ АВТОРІВ 

Термін Визначення Джерело 
Архівний документ — документ, що 

припинив виконувати 

функцію, задля якої був 

створений, але 

зберігається або підлягає 

зберіганню з огляду на 

його цінність для особи, 

суспільства чи держави, а 

також для власника, 

зокрема і як рухоме 

майно. 

ДСТУ 2732:2004. 

Діловодство й архівна 

справа. Терміни та 

визначення понять. 

Архівні документи — носії ретроспективної 

інформації, що посідають 

проміжне місце в 

динамічній структурі 

соціальної 

документальної 

інформації. 

Плешкевич Е.А. О 

понятии "документ" в 

документоведении и 

других науках об 

информации // Науч.-

техн. информ. Сер. 1, 

Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 4. — С. 12. 
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інформацію вищого по-

рядку (інформацію — 

знання), що має постійну 

цінність, за-фіксовану на 

матері-альному носії 

(мате-ріалізовану) і вклю-

чену за допомогою сис-

теми метаінформації-

реквізитів, що мають 

форму вихідних відомос-

тей, у діахронну інфор-

маційно-документаційну 

систему. 

Плешкевич Е.А. 

Диахронный документ 

— новое понятие 

информационно-

документационной 

концепции // 

Библиотековедение. — 
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Діловодство; 

справочинство (records 

management) 

— сукупність процесів, 

що забезпечують доку-

ментування упрвлінської 

ДСТУ 2732:2004. 

Діловодство й архівна 

справа. Терміни та 
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інформації та організу-

вання роботи зі службо-
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Документальна 

інформація 

— інформація, 

побудована на підставі  

документа (-ів), що 

підтверджується 

документом (-ами). 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 48.  

Документальна система — система, що має 

документ у своїй 

структурі поряд з іншими 

елементами. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документальний  — той, що має документ 

у своїй структурі поряд з 

іншими елементами. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 
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Документальний масив — сукупність документ-

тів, нагромаджених в 

суспільстві впродовж 

тривалого проміжку часу. 

Кулешов С.Г. Докумен-

тознавство: Історія. 

Теоретичні основи. — 

К., 2000. — С. 70. 

Документальний потік — сукупність 

документів, що були 

створені і функціонували 

у певний проміжок часу. 

Кулешов С.Г. Докумен-

тознавство: Історія. 

Теоретичні основи. — 

К., 2000. — С. 70. 

Документальний фонд — упорядкована 

сукупність документів, 

що зберігаються в архіві, 

бібліотеці, 

інформаційному органі, 

діловодній службі тощо. 

Кулешов С.Г. 

Документознавство: 

Історія. Теоретичні 

основи. — К., 2000. — 

С. 70. 

Документаризований 

(документизований) 

 — оснащений, 

укомплектований 

документом (ами). 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документарний  — той, що існує у формі 

документа. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документарний запит — запит, що існує у 

формі документа. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документарність — властивість, здатність  

інформації бути 

закріпленою на 

матеріальному носії; 

властивість об’єкта 

з’явитися у ролі 

документа. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 8.  
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Документативний 

(документивний)  

— той, що відображає 

сутність процесу чи 

явища [пов’язаного з 

документом]. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документаторський  — той, що перетворює 

розрізнені дані в цілісну 

програму. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документаційна наука — наука, предметом якої 

була документаційна 

діяльність, що охоплює 

процеси збирання, 

систематизації, 

зберігання, пошуку та 

розповсюдження (а з 

середини 1940-х років — 

і створення) документів у 

всіх сферах суспільного 

життя; попередниця 

сучасного 

документознавства.  

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 149; 

Соляник А., 

Кушнаренко Н. 

Концептуальні засади 

викладання дисциплін 

документознавчого 

циклу // Вісник Кн. 

палати. — 2001. — № 1. 

— С. 25. 

Документаційна 

система 

— інформаційна система, 

яка містить службові 

документи, керує 

документаційними 

процесами та забезпечує 

доступ до службових 

документів у часі.  

ДСТУ 4423-1:2005. 

Керування докумен-

таційними процесами. 

Ч. 1. Основні положен-

ня (ISO 15489-1:2001, 

MOD). — Вид. офіц. — 

К. : Держспоживстан-

дарт України, 2007. — С. 3. 

Документаційний  — пов’язаний з 

документацією як 

великою кількістю 

ділових документів. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 
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Документаційний фонд — упорядкована сукуп-

ність неопублікованих 

документів, що 

утворилася в результаті 

діяльності фізичних та 

юридичних осіб. 

Кулешов С.Г. 

Документознавство: 

Історія. Теоретичні 

основи. — К., 2000. — 

С. 70. 

Документація — сукупність неопублі-

кованих документів, що 

утворилися в результаті 

діяльності установи, 

організації, підприємства 

або особи.  

Кулешов С.Г. 

Документознавство: 

Історія. Теоретичні 

основи. — К., 2000. — 

С. 68. 

Документація — сукупність службових 

документів, об’єднаних 

за ознакою належності до 

певної галузі, сфери, 

напряму діяльності 

установи чи її підрозділу. 

ДСТУ 2732:2004. 

Діловодство й архівна 

справа. Терміни та 

визначення понять. 

Документація — множина документів, 

підібраних зі 

спеціальною метою з 

певного предмету. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 134. 

Документація (за 

П. Отле) 

— наука про сукупність 

документів і галузь 

практичної діяльності. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 26. 

Документація — група документів, що 

охоплює організаційно-

розпорядчі та службові 

документи, які 

відображають результати 

праці установи, її 

підрозділів, її працівників 

і є об’єктом діловодного 

процесу. 

Слободяник М.С. 

Уточнення поняття 

"документ" в контексті 

розвитку понятійного 

апарату документознав-

ства // Документознав-

ство. Бібліотекознав-

ство. Інформаційна 

діяльність: проблеми 

науки, освіти, практики: 

матеріали V Міжнар. 

наук.-практ. конф., 

Київ, 20—22 трав. 2008. 

— К., 2008. — С. 78—79. 
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Документизація 

(документистика, 

документаризація) 

— 1) процес створення 

документа або 

2) оснащення, 

супроводження, 

підтримка документами 

всіх соціальних процесів 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 8. 

Документизаційний 

(документистичний) 

 — той, що створює 

документ, забезпечує 

його обіг всередині 

документальних систем і 

між ними. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документика — наука про 

електронний документ. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документист — специаліст-практик з 

документовиробництва 

та документообігу. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документна діяльність — практична діяльність, 

яка охоплює документу-

вання, оброблення, 

розповсюдження, збері-

гання, використання, 

утілізацію документа.  

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — 

С. 135—136. 

Документна інформація — інформація, закріплена 

на речовинному носії …, 

спеціально призначеному 

для її зберігання та 

передачі в просторі та 

часі; інформація, що 

міститься в документі.  

 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 23, 

47, 48. 
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Документна інформація  — це текст документа. Кулешов С.Г. Докумен-

тознавство: Історія. 

Теоретичні основи. — 

К., 2000. — С. 65—66. 

Документна інформація  — уся інформація 

документа (зміст, 

відбитки печаток, 

штампів, реєстраційні 

номери, резолюції, 

підписи, інші реквізити 

та службові познаки, а 

також маргіналії, 

філіграні, елементи 

бланка та захисту). 

ДСТУ 2732:2004. 

Діловодство й архівна 

справа. Терміни та 

визначення понять. 

Документна 

комунікація 

— комунікація, опосеред-

кована документом, 

побудована на обміні 

документами між двома 

або більше людьми. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 119. 

Документна система — система, що 

складається з документів, 

має відношення до 

документів. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 131. 

Документний  — той, що складається з 

документів. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документний масив — визначена множина 

документів, що не 

змінюється в часі. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 133.  

Документний потік  — організована множина 

документів, які функці-

онують (створюються, 

розповсюджуються та 

використовуються) у 

соціальному середовищі. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 133.  
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Документний фонд — сукупність документ-

тів,  накопичених в біб-

ліотеках, інформаційних 

центрах, архівах, музеях і 

т. п.; які в силу суспіль-

ної значимості охоплю-

ють документи всіх галу-

зей діяльності суспільс-

тва, зберігаються і вико-

ристовуються в бібліоте-

ці, архіві, музеї, інформа-

ційному центрі і т. п. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 134, 

138.  

Документні ресурси — відносно 

упорядкована множина 

документів, що слугує 

засобом або об’єктом 

документоообігу (руху 

документів) чи 

поповнення 

документного фонду. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 134.  

Документностний  — той, що виходить із 

визнання базисності 

документа при розгляді 

відповідних явищ і 

процесів. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документований  — оснований на 

документах, 

підкріплений 

документами. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документовий  — призначений для 

виготовлення чи 

обслуговування 

документа. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 

Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9.  
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Документознавство — наука про документ і 

документно-комуніка-

ційну діяльність; наукова 

дисципліна, яка вивчає 

закономірності створення 

і функціонування доку-

ментів, розробляє прин-

ципи побудови документ-

но-комунікаційних 

систем і методи їхньої 

діяльності. Д. — узагалі-

нююча, інтегративна 

наукова дисципліна по 

відношенню до інших 

наукових дисциплін до-

кументознавчого циклу. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 148, 

158. 

Документознавство — комплексна наука про 

документ і процеси його 

функціонування в 

суспільстві. 

Соляник А., 

Кушнаренко Н. Кон-

цептуальні засади вик-

ладання дисциплін до-

кументознавчого циклу 

// Вісник Кн. палати. — 

2001. — № 1. — С. 25. 

Документознавство — наука про документ у 

значенні документації 

(управлінська, 

адміністративна й інші).  

Кушнаренко Н. Новий 

етап інституалізації 

науки про документ // 

Студії з архів. справи та 

документознавства. — 

2004. — Т. 12. — С. 128. 

Документознавство — комплекс наукових 

дисциплін, орієнтованих 

на всебічне вивчення 

документа в широкому 

контексті, а також різ-

номанітних утворень 

документів, що форму-

ють документну інфра-

структуру суспільства. 

Слободяник М. 

Структура сучасного 

документознавства // 

Вісник Кн. палати. — 

2003. — № 4. — С. 18—

21. 

Документоїдний  — документовидний, 

документоподібний. 

Столяров Ю.Н. 

Развитие документоло-

гической терминологии 

// Науч.-техн. информ. 
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Сер. 1, Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 8. — С. 9. 

Документологія — теоретичне докумен-

тознавство; теорія доку-

мента — ядро документо-

знавства; вивчає загаль-

нотеоретичну проблема-

тику, пов’язану з поняті-

йним апаратом, функці-

ональним аналізом до-

кументів, виченням їхніх 

характеристик як матері-

альних об’єктів та зафік-

сованої у них інформації, 

питання типологізації та 

класифікації документів, 

їхніх параметрів та 

властивостей як засобів 

комунікації та елемента 

документних фондів. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 20, 

153—154. 

Документологія — теорія та методологія 

документознавства. 

Соляник А., 

Кушнаренко Н. Кон-

цептуальні засади вик-

ладання дисциплін до-

кументознавчого циклу 

// Вісник Кн. Па-лати. 

— 2001. — № 1. — С. 26. 

Документологія — інтегрована (узагаль-

нююча) наукова дисцип-

ліна, яка б синтезувала 

загальні знання про доку-

мент; наука про документ 

у широкому значенні.  

Кушнаренко Н. Новий 

етап інституалізації 

науки про документ // 

Студії з архів. справи та 

документознавства. — 

2004. — Т. 12. — С. 127, 128. 

Документологія — це і є загальне доку-

ментознавство, яке роз-

робляє питання теорії 

документа, вивчає зако-

номірності генезису та 

еволюції документа, 

загальні для всіх наук 

проблеми функціонуван-

Кулешов С.Г. 

Документознавство: 

Історія. Теоретичні 

основи. — К., 2000. — 

С. 46. 
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ня документів, практики 

їхнього створення і 

роботи з ними  

Документологія — інтегруюча наукова 

дисципліна, що має 

відчутний метанауковий 

характер як для докумен-

тозначих дисциплін, так і 

для споріднених і суміж-

них наук, що також вив-

чають документ як одну 

із складових власного 

об’єкта. 

Слободяник М. 

Структура сучасного 

документознавства // 

Вісник Кн. палати. — 

2003. — № 4. — С. 18—

21. 

Документування — створення документа з 

використанням різних 

методів, способів і засо-

бів фіксування інформа-

ції на матеріальному 

носії. Мета документу-

вання — створення пев-

ного змістового повідом-

лення, що складається з 

двох частин: інтелекту-

альної (творчої) — скла-

дання документа і техніч-

ної — його виготовлення. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 69, 

135. 

Документування — включення соціальної 

інформації в 

інформаційну систему. 

Плешкевич Е.А. О 

понятии "документ" в 

документоведении и 

других науках об 

информации // Науч.-

техн. информ. Сер. 1, 

Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 4. — С. 14.  

Документування — процес фіксації 

інформації згідно з 

діючими у суспільстві, на 

час створення документа, 

правилами, вимогами, 

стандартами. 

Слободяник М.С. 

Уточнення поняття 

"документ" в контексті 

розвитку понятійного 

апарату документознав-

ства. // Документознав-

ство. Бібліотекознав-
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ство. Інформаційна 

діяльність: проблеми 

науки, освіти, практики: 

матеріали V Міжнар. 

наук.-практ. конф., 

Київ, 20—22 трав. 2008. 

— К., 2008. — С. 78—79. 

Документування 

управлінської 

інформації 

Створювання службових 

документів, змістом яких 

є управлінська 

інформація. 

ДСТУ 2732:2004. 

Діловодство й архівна 

справа. Терміни та 

визначення понять. 

Загальне 

документознавство 

(документологія) 

— певна метанаука щодо 

дисциплін, об’єктом (або 

одним з об’єктів) вивчен-

ня яких виступає документ. 

Кулешов С.Г. Докумен-

тознавство: Історія. 

Теоретичні основи. — 

К., 2000. — С. 45. 

Інформаційно-

документологічна 

наука 

— нова наукова галузь, 

яка об’єднає документо-

знавство, книгознавство, 

архівознавство, інформа-

тику, науково-інформаці-

йну діяльність та ін. дис-

ципліни, що вивчають 

різні форми і аспекти до-

кументованої інформації. 

Плешкевич Е.А. 

Традиционное и 

нетрадиционное 

документоведение: о 

чистоте идей, а может 

быть, и рядов // Науч. и 

техн. б-ки. — 2005. — 

№ 6. — С. 69. 

Інформаційно-

документологічна 

наука 

— нова наукова галузь, 

що вивчає феномен 

інформації у всьому його 

різноманітті.  

Плешкевич Е.А. 

Современные проблемы 

науки о документе // 

Науч. и техн. б-ки. — 

2006. — № 10. — С. 26.  

Інформація — найрізноманітніші 

дані, відомості, 

повідомлення, знання, 

призначені для передачі в 

процесі комунікації. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 22.  

Інформація документа — уся інформація, яку 

можна отримати від до-

кумента. Має три складо-

ві: а) документна інфор-

мація, б) інформація на 

документі, в) інформація 

про носій і способи її 

закріплення на ньому. 

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 47.  
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Інформація документа  — документна інформа-

ція разом з позатекстови-

ми елементами — відбит-

ками печаток, штампів, 

інвентарними номерами, 

резолюціями, підписами 

та іншими службовими 

позначками, а також фі-

ліграні, елементи бланку. 

Кулешов С.Г. 

Документознавство: 

Історія. Теоретичні 

основи. — К., 2000. — 

С. 66. 

Інформація на 

документі  

— автографи, різні поміт-

ки авторів або видатних 

осіб на документі, резо-

люції, підписи, печатки, 

штемпелі бібліотек, архі-

вів, музеїв, інформацій-

них центрів тощо, що 

свідчать про особливі об-

ставини побутування до-

кумента у часі та просторі.  

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 48.  

Інформація на 

документі  

— написи на берегах, 

обкладинці та інших 

частинах документа 

(власницькі маргіналії, 

правки тексту), написи на 

оправі, зроблені після 

видання, екслібриси. 

Кулешов С.Г. 

Документознавство: 

Історія. Теоретичні 

основи. — К., 2000. — 

С. 66. 

Керування 

документаційними 

процесами (records 

management) 

— галузь керування, яка 

відповідає за ефективний 

та систематичний конт-

роль за створенням, прий-

манням, зберіганням, 

використанням, переда-

ванням до архіву та вилу-

ченням для знищення 

службових документів, 

охоплюючи процеси 

відбирання та зберігання 

в документальній формі 

свідчень та інформації 

про ділову діяльність. 

ДСТУ 4423-1:2005. 

Керування 

документаційними 

процесами. Ч. 1. 

Основні положення 

(ISO 15489-1:2001, 

MOD). — Вид. офіц. — 

К. : 

Держспоживстандарт 

України, 2007. — С. 3. 

Керування 

документацією (records 

— комплекс заходів, 

спрямованих на здійсню-

ДСТУ 2732:2004. 

Діловодство й архівна 
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management) вання процесів створю-

вання та функціонування 

службових документів. 

справа. Терміни та 

визначення понять. 

Метадані — дані, які описують 

контекст, зміст і 

структуру службових 

документів та керування 

ними протягом певного 

часу.  

ДСТУ 4423-1:2005. 

Керування документа-

ційними процесами. Ч. 

1. Основні положення 

(ISO 15489-1:2001, 

MOD). — Вид. офіц. — 

К. : Держспоживстан-

дарт України, 2007. — С. 3. 

Метаінформація — інформація, що не 

несе змісту повідомлен-

ня; це інформація про 

інформацію; інформація 

про організацію інформа-

ційної системи, яка в 

документах фіксується у 

формі реквізитів. 

Плешкевич Е.А. О 

понятии "документ" в 

документоведении и 

других науках об 

информации / Науч.-

техн. информ. Сер. 1, 

Орг. и методика 

информ. работы. — 

2004. — № 4. — С. 14.  

Реквізит (службового 

документа) 

— інформація, зафіксова-

на в службовому доку-

менті для його ідентифі-

кування, організування 

обігу і (або) надання 

йому юридичної сили. 

ДСТУ 2732:2004. 

Діловодство й архівна 

справа. Терміни та 

визначення понять. 

Реквізити документа — сукупність обов’язко-

вих даних про документ, 

що встановлюються стан-

дартом чи положенням; 

дозволяють ідентифіку-

вати об’єкт у соціальній 

комунікації; допоміжний 

апарат документа, що 

допомогає споживачу 

орієнтуватися в потоці 

документної інформації, 

а професіоналу — 

правильно її відбирати, 

обробляти, зберігати, 

рекламувати.  

Кушнаренко Н.Н. 

Документоведение : 

учебник. — 2-е изд. , 

перераб. и доп. — К., 

Знання, 2000. — С. 63, 

67.  
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