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 Вступ 

 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Документознавство» складена 

відповідно до стандарту вищої освіти підготовки бакалавра галузі знань 02 «Культура 

і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки № 1378 від 12.12.2018. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поглиблене вивчення документа і 

системи документації та їх історичному розвитку. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Діловодство» є складовою частиною 

циклу дисциплін професійної підготовки студентів за спеціальністю 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевим стандартом вищої освіти 

України. 

 

Анотація 

 

Поняття „документ”  є  основним,  фундаментальним  у понятійній  системі  

документознавства.  Воно  відображає  ознаки існуючих  предметів,  що  слугують  

об’єктами  практичної  діяльності щодо  створення,  збереження,  аналітико-

синтетичної  переробки, поширення, використання інформації в суспільстві. 

 Вся  діяльність  бібліотек,  інформаційних центрів  та  інших  фондів  заснована  

на  масивах  документів.  Без  знання ознак,  властивостей,  структури  документів  

неможливі  їх  створення, опрацювання, збереження, поширення та використання. 

 

Ключові слова: документознавство, документація, документ, структура 

документа, властивості документа, інформаційна діяльність, документна діяльність. 

 

 

 

Аbstract 

 

The concept of "document" is the basic, fundamental in the conceptual system of 

document science. It reflects the signs of existing objects serving as objects of practical 

activity in the creation, preservation, analytical and synthetic processing, distribution, use of 

information in society. 

 All activity of libraries, information centers and other funds is based on massifs of 

documents. Without knowledge of signs, properties, structure of documents it is impossible 

to create, process, preserve, distribute and use them. 

 

Key words: knowledge of documents, documentation, document, document structure, 

document properties, information activities, document activity. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 Денна форма навчання 

Кількість 

кредитів – 7 

Галузь знань  

02 «Культура і 

мистецтво» 

Спеціальність 029  

«Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа» 

Спеціалізація  

«Документознавство 

та інформаційна 

діяльність» 

 

За вибором 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 4 

3-й 

Семестр 

 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання   -      

КРф-6  

5, 6-ий 

Лекції 
 

Загальна 

кількість годин 

– 210 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

6,2 

Самостійної 

роботи 

студента – 11,3 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

 

38 год. 

5 сем. 22год 

6 сем. 16год. 

Практичні, семінарські 

36 год. 

5 сем. 20год 

6 сем. 16год 

Самостійна робота 

136 год. 

Індивідуальні завдання:  

в т.ч. КРф-6  -  24  год. 

Вид контролю:  

 5 сем. – екзамен   

КРф – 5сем 

6 сем. – залік 

   

  

Примітка. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 35 % до 65 %. 
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2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни "Документознавство": поглиблене вивчення 

документа і системи документації та їх історичному розвитку. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- провести функціональний аналіз документів; 

- дослідити особливості документів як матеріальних носіїв із зафіксованою у 

них соціальною інформацією; 

- опанувати видову та типологічну класифікацію документів; 

- зрозуміти функціонування документно-комунікаційної системи. 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

 повинен знати:  

- структуру сучасного документознавства; 

- поняття про документ; 

- законодавчо-нормативну базу терміносистеми документознавства; 

- властивості, ознаки, структуру і функції документа; 

- співвідношення понять інформація і документ; 

- способи, засоби і знакові системи документування; 

- генезис і розвиток документа як соціального об’єкта; 

- етапи розвитку документ них потоків і масивів; 

- сучасні системи класифікації документів; 

- типологію документів; 

- класифікації видань за ознаками; 

- поняття про неопублікований документ; 

- спеціальні системи управлінської документації. 

повинен вміти: 

- збирати та класифікувати інформацію; 

- розкривати розвиток взаємозв’язків документознавства з іншими науками; 

- розробляти бібліографічний опис аудіовізуальних документів; 

- класифікувати аудіовізуальні документи; 

- охарактеризовувати основні підходи до визначення структури 

документознавства; 

- визначати структурні особливості загального документознавства; 

- розробляти схему структури сучасного документознавства; 

- охарактеризовувати пізнавальні можливості основних методів 

документознавчих досліджень; 

- уміти визначати основні ознак документа; 

- аналізувати взаємозв’язок понять “інформація” та “документ” за додатковою 

літературою (термінологічними словниками, довідниками, стандартами, працями 

відомих науковців тощо); 

- охарактеризовувати основні методи створення інформації; 

- аналізувати типологічній класифікації документів; 
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- визначати особливості основних видів носіїв електронної інформації; 

- аналізувати якісні зміни складу і змісту систем документації; 

- охарактеризовувати специфічні особливості й основні етапи розвитку 

документів офіційного походження; 

- аналізувати розвиток систем документації на сучасному етапі; 

- наводити загальну класифікаційну характеристику видань; 

- охарактеризовувати основні етапи розвитку книги та еволюції її змісту і 

форми; 

- на основі пошуку в мережі Інтернет готувати бібліографічний список 

електронних книг; 

- визначати характерні особливості періодичних видань; 

- визначати характерні особливості продовжуваних видань; 

- аналізувати еволюцію розвитку картографічних документів. 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.   Курс - 3,семестр - 5. 

Змістовий модуль 1.  

Поняття про документознавство, документ, документно-комунікаційну  

систему. Класифікація документів 

 

Тема 1. Документознавство як наука про документ  

і документно-комунікаційну діяльність 

 

Документознавство – комплексна наукова дисципліна; основні етапи розвитку 

документознавства; об’єкт і предмет документознавства; структура 

документознавства; взаємозв’язок документознавства з іншими науками. 

 

Тема 2. Документ. Основні характеристики документа 

 

Розвиток поняття про документ; основні характеристики документа; 

інформаційний складник документа; матеріальний складник документа; структура 

документа: внутрішня, зовнішня, реквізити документа.  

 

Тема 3. Документно-комунікаційна система 

 

Документна комунікація; документна комунікація як підсистема соціальної 

комунікації: неформальні комунікації, формальні комунікації, двостороння, групова та 

масова комунікація; документно-комунікаційна система: атрибутивна система, 

функцій на система, управлінська підсистема, система документ них комунікацій; 

сукупності документів: документ ний потік, документ ний масив, документні ресурси, 

документ ний фонд, бібліотечний фонд, інформаційний фонд, архівний фонд, 

музейний фонд.  
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Тема 4. Класифікація документів 

 

Розвиток класифікації документів; видова класифікація документів: за 

інформаційним складником, за матеріальним складником, за обставинами їх існування 

у зовнішньому середовищі; типологічна класифікація документів: за цільовим 

призначенням, за читацьким призначенням, за характером інформації.  

 

Змістовий модуль 2. 

 Книга. Патентний і нормативний документ, види видань. Неопублікований 

документ 

 

Тема 5. Книга як різновид видання 

 

Книга – продукт книжкової справи; основні характеристики книги; книга як 

артифактний документ: документна пам’ятка, книжкова пам’ятка; історія книги: книга 

в античному світі, винайдення та розвиток книгодрукування в Європі, українська 

рукописна книга, зародження книгодрукування в Україні, розвиток постійного 

книгодрукування в Україні.    

 

Тема 6. Патентний і нормативний документ 

 

Патентний документ: патентна система в Україні та за кордоном, авторське 

свідоцтво і патент, патентна документація на новітніх носіях інформації; нормативний 

документ: система стандартизації в Україні та за кордоном, нормативний документ із 

стандартизації, промисловий каталог, прейскурант.   

Тема 7. Неопублікований документ 

 

Поняття про «неопублікований документ»; звіт про НДР і ДКР; депонований 

рукопис; дисертація; автореферат дисертації; препринт; науковий переклад; оглядово-

античний документ. 

Модуль 2 

Курс - 3.,семестр - 6. 

Змістовий модуль 3. 

Поняття про видання. Види видань 

  

Тема 8. Періодичне і продовжувальне видання 

 

Періодичне видання як різновид серіального видання: поняття про періодичне 

видання; газета: газетне видання, класифікація газет, загальнополітична газета, 

спеціалізована газета, спеціальний газетний випуск; журнал: поняття про журнал, 

ознаки класифікації журналів, громадсько-політичний журнал, науковий журнал, 

науково-популярний журнал, виробничо-практичний журнал, популярний журнал, 

літературно-художній журнал, реферативний журнал (РЖ); бюлетень: поняття про 
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бюлетень, нормативний бюлетень, довідковий бюлетень, рекламний бюлетень, 

бюлетень-хроніка, бюлетень-таблиця, статистичний бюлетень, інформаційний 

бюлетень; календар: табель-календар, відривний (перекидний) календар, календар 

книжкового типу, календар знаменних дат; експрес-інформація; продовжуване 

видання, продовжувані збірники. 

 

Тема 9. Нотне видання 

 

Нотне видання як вид документів; класифікація нотних видань: наукові, навчальні, 

концертні, видання сценічних творів, видання інструментальних творів, видання 

вокально-хорових творів, змішані нотні видання, партитура, партія, дирекціон, клавір. 

Однотомне, багатотомне та серіальне видання, факсимільне нотне видання; структура 

нотних видань: внутрішні, зовнішні видання, основні реквізити нотних видань. 

 

Тема 10. Картографічне видання 

 

Картографічне видання як вид документів: поняття про картографічне видання, 

специфіка картографічного видання, математичні проекції, математична основа 

картографічного видання, картографічна генералізація, картографічні знаки, 

картознавство; карта: поняття про карту, класифікація карт: загально графічні, 

тематичні, галузеві, географічні,  астрономічні, історичні, часткові, класифікація карт 

за охопленням території, за цільовим призначенням, за ступенем узагальнення, за 

методом підготовки, за оформленням; атлас: поняття про атлас, класифікація атласів, 

фундатор атласу; глобус: поняття про глобус, картографічні знаки і генералізація. 

 

Тема 11. Образотворче видання 

Поняття про образотворче видання, класифікація образотворчих видань: за 

способом зображення, за матеріальною конструкцією, аркушні образотворчі видання, 

картографічні образотворчі видання, нормативно-інструктивні образотворчі видання;  

поняття про плакат, класифікація плакатів; художня репродукція, художня 

фотографія; естамп: поняття про естампи, різновиди естампів; художня лінгвістика, 

масово-політичні, науково-популярні листівки, листівки для дозвілля; альбом: поняття 

про альбом, основні види альбомів; прикладна графіка: поняття про графіку,  

прикладна графіка, календар.  

Змістовий модуль 4.  

Діловий документ. Кінофотодокумент. Документи на новітніх носіях 

інформації 

Тема 12. Діловий документ 

Діловий документ як різновид документів, що не публікуються; реквізити ділових 
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документів; класифікація ділових документів; управлінські ділові документи; 

спеціалізовані ділові документи. 

Тема 13. Кінофотодокумент 

Поняття про кіно фотодокумент; класифікація кіно фотодокументів; 

кінодокумент: діафільм; відеофільм; фотодокумент: фотографія, діапозитив; 

фотодокумент: грамплатівка, фонограма.  

 

Тема 14. Документи на новітніх носіях інформації 

 

Класифікація документів на новітніх носіях інформації; магнітний документ: 

магнітна стрічка, магнітний диск; оптичний документ: аудіо-компакт-диск, відео-

компакт-диск, CD-ROM, DVD-диск; магнітооптичний документ; електронні пристрої 

зберігання даних: флеш-пам'ять, мініатюрна карта, старт-карта; голографічний 

документ. 

 

 

4.  Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем змістових модулів Кількість годин 
У

сь
о

го
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1 2 3 4 5 

СЕМЕСТР 5 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1.  

Поняття про документознавство, документ, 

 документно-комунікаційну систему. Класифікація документів 

 

Тема 1. Документознавство як наука про 

документ і документно-комунікаційну 

діяльність 

15 4 3 8 

Тема 2. Документ. Основні характеристики 

документа 

15 4 3 8 

Тема 3. Документно-комунікаційна система 15 4 3 8 

Тема 4. Класифікація документів 15 4 3 8 

Разом за змістовим модулем 1 60 16 12 32 
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Змістовий модуль 2. 

Книга. Патентний і нормативний документ, види видань. Неопублікований 

документ 

 

Тема 5 Книга як різновид видання 13 2 3 8 

Тема 6. Патентний і нормативний документ 13 2 3 8 

Тема 7. Неопублікований документ 12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 2 38 6 8 24 

Разом за семестр 5 98 22 20 56 

СЕМЕСТР 6 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3.  

Поняття про видання. Види видань 

 

Тема 8. Періодичне і продовжувальне видання 12 2 2 8 

Тема 9. Нотне видання 12 2 2 8 

Тема 10. Картографічне видання 12 2 2 8 

Тема 11. Образотворче видання 12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 3 48 8 8 32 

 

Змістовий модуль 4.   

Діловий документ. Кінофотодокумент.  

Документи на новітніх носіях інформації 

 

Тема 12. Діловий документ 14 3 3 8 

Тема 13 Кінофотодокумент 14 3 3 8 

Тема 14. Документи на новітніх носіях 

інформації 

12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 4 40 8 8 24 

Разом за семестр 6 88 16 16 56 

Усього годин 186 38 36 112 

Модуль 3 

ІНДЗ – КРф-6 24 - - 24 

УСЬОГО ГОДИН 210 38 36 136 
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5.Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кільк

ість 

годин 

Семестр 5 

1. Практичні аспекти документознавства як науки про 

документ і документно-комунікаційну діяльність 

2 

2. Розгляд основних характеристик документа на прикладах 4 

3. Документно-комунікаційна система: практичні аспекти 2 

4. Розробка класифікації документів 2 

5. Книга як різновид видання: практичні аспекти 2 

6. Патентний і нормативний документ у практиці 2 

7. Особливості неопублікованих документів 2 

Всього за 5 семестр 20 

Семестр 6 

8. Періодичне і продовжувальне видання: практичні аспекти 2 

9. Нотне видання: практичні аспекти 2 

10. Картографічне видання: практичні аспекти 2 

11. Образотворче видання: практичні аспекти 2 

12. Діловий документ: практичні аспекти 4 

13. Кінофотодокумент: практичні аспекти 2 

14. Приклади документів на новітніх носіях інформації 2 

Всього за 6 семестр 16 

Разом 36 

 

 

 

6. Індивідуальна робота 

 

Індивідуальна робота студентів передбачає виконання курсової роботи.  

Мета курсової роботи полягає у отримання очікуваного кінцевого 

результату, на досягнення якого спрямоване конкретне дослідження. 

Мета дослідження реалізується через конкретні завдання, які треба вирішити 

відповідно до цієї мети. Формулювання п’яти-семи завдань мають відображати логіку 

дослідження та співвідноситись із планом курсової роботи. 

Курсова робота передбачає таку структуру: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12   

− вступ (актуальність теми, розробленість теми, мета курсової роботи, 

завдання курсової роботи, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, 

теоретична та практична цінність курсової роботи); 

− основна частина курсової роботи; 

− висновки; 

− список використаної літератури; 

− додатки. 

Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 20-25 сторінок. Порядок 

виконання, оформлення і захисту курсової роботи описаний у методичних вказівках 

до виконання курсової роботи (№ 06-06-63) (http://ep3.nuwm.edu.ua/1480/). 

 

 

7.Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів: 

46 годин – підготовка до аудиторних занять; 

56 годин – підготовка до контрольних заходів;  

34 годин - опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях. Усього: 136 год. 

 

 

 

 

7.1 Завдання для самостійної роботи 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

Семестр 5 

1 Тема 1. Документознавство як наука про документ і 

документно-комунікаційну діяльність 
8 

2 Тема 2. Документ. Основні характеристики документа 8 

3 Тема 3. Документно-комунікаційна система 8 

4 Тема 4. Класифікація документів 8 

5 Тема 5 Книга як різновид видання 8 

6 Тема 6. Патентний і нормативний документ 8 

7 Тема 7. Неопублікований документ 8 
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Семестр 6 

8 Тема 8. Періодичне і продовжувальне видання 8 

9 Тема 9. Нотне видання 8 

10 Тема 10. Картографічне видання 8 

11 Тема 11. Образотворче видання 8 

12 Тема 12. Діловий документ 8 

13 Тема 13 Кінофотодокумент 8 

14 Тема 14. Документи на новітніх носіях інформації 8 

Разом  112 

 

 

 

8. Методи навчання 

 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та проблемним 

методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією прикладів документів. На практичних 

заняттях розглядаються та розв’язуються завдання, наближені до реальних ситуацій:  

− використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів 

системного мислення, розвитку пам'яті; 

− проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

− задаються провокаційні питання. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної літератури, а 

також періодичних видань.  

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу 

передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: «проблемні» 

лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, метод мозкового 

штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення тематичних зображень, метод 

"переваги та недоліки", метод "Робота в мережі", ділові ігри. 

 «Проблемні» лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло 

питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага студентів 

концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення в підручниках, 

використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздаванням студентам 

під час лекції друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що 

розглядаються. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 

проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, 

образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, за звичай, як частина 

заняття-дослідження. На початку проведення міні-лекції за вказаними темами лектор 

акцентує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний матеріал 

у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які 

зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло.  
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Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного 

студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду соціального спілкування. Після висвітлення   

проблеми (при використанні «проблемних» лекцій) або стислого викладання 

матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонується об’єднуватися у 

групи по 5 – 6 осіб і презентувати наприкінці заняття своє бачення та сприйняття 

матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення 

певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних 

завдань. Однією з позитивних рис презентації та її переваг за умови використання в 

навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули студенти під час роботи в певній 

малій групі.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо 

даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і 

переконання, виробляють вміння формулювати думки и висловлювати їх, вчать 

оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої вони задіяні в 

процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учасників подій.  

Обговорення тематичних зображень дає змогу візуально сприймати інформацію, сприяє 

розвитку асоціативного мислення та кращому засвоєнню матеріалу.  

 

9. Методи контролю 

 

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з розрахунку від 0 до 100 

балів. 

Основними методами оцінювання є аналіз усних відповідей, виконання 

практичних задач, тестування, перевірка індивідуальних завдань. 

Оцінювання виконаних завдань, у тому числі творчого характеру, здійснюється за 

такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження 

студента не достатньо аргументовані;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

10.1 Семестр 5 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 

14 14 14 14 15 15 14 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

10. 2 Семестр 6 

Модуль 1 Екза-

мен 

Сума 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

40 

 

 

100 
Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

8 8 8 8 8 10 10 

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною 

шкалою для заліку 

Оцінка за національною 

шкалою для екзамену 

90 – 100 

зараховано 

відмінно   

82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням  

дисципліни 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням  

дисципліни 
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Розподіл балів, що присвоюється студентам  

за виконання курсової роботи 

 

Модуль 2 

Пояснювальна 

записка 
Захист роботи Сума 

до 60 до 40 100 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Документознавство» для студентів галузі знань 0201 «Культура», напряму 

підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми 

навчання / В.І.Корбутяк. – Рівне: НУВГП, 2013. (06-06-09, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/1479/). 

2. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни 

«Документознавство» для студентів галузі знань 0201 «Культура», напряму 

підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми 

навчання / В.І.Корбутяк. – Рівне: НУВГП, 2013. (06-06-22) 

(http://ep3.nuwm.edu.ua/1480/). 

 

 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. БЕЗДРАБКО В. В. Становлення і розвиток документознавства в Україні 

друга  половина XX –  початок XXI  ст.) :  автореф.  дис. ...  д-ра  іст.  наук : 7.00.02 / 

В. В. Бездрабко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН країни. – К., 2010. – 36 

с.  

2. КОМОВА М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова ; Нац.ун-т 

«Львів. політехніка». – Л. : Тріада плюс, 2007. – 294 с. 

3. КУЛЕШОВ С. Г. Типологія наукових документів:  історія  та  сучасний стан : 

автореф. дис. ... д-ра  іст. наук : 07.00.08 / С. Г. Кулешов ; НАН України, Нац. б-ка 
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України ім. В. І. Вернадського – К., 1997. – 46 с.  

4. КУШНАРЕНКО Н. Н. Документоведение : учеб. для студ. / Н. Н. 

Кушнаренко. – К. : Знання, 2000. – 460 с. – Рец.: 10а. ТЕРНО В. В. Базовий підручник 

для фахівців документно-комунікаційної  сфери / В. В. Терно // Вісн. Харк. держ.  

акад. культури. – Х., 2001. – Вип. 8. – С. 180–182.  

5. ПАЛЕХА Ю.  І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. 

О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 393 с.  

6. ШВЕЦОВА-ВОДКА  Г.  М.  Документознавство :  навч.  посіб. / Г. М. 

Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398  с.  

7. ШВЕЦОВА-ВОДКА  Г. М.  Документологія :  навч.-метод.  посіб.  для студ.  

вищ. навч.  закл. напряму 8.020105 «Документознавство  та  інформаційна діяльність» 

/ Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2011. – 109 с.  

8. ШВЕЦОВА-ВОДКА Г. Н. Общая теория документа и книги: учеб. пособие / 

Г. Н. Швецова-Водка. – К. : Знання ; М. : Рыбари, 2009. – 487 c.  

 

 

Допоміжна 

 

1. Бездрабко В.В. Документознавчі ідеї М.С.Слободяника і розвиток сучасного 

вітчизняного документознавства / В.В.Бездрабко // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія.― 2008. ―№4. ― С. 24 – 37. 

2. Бездрабко В.В. К.Г.Мітяєв і становлення документознавства / В.В.Бездрабко 

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія .― 2008 .― №4 .― С.24 – 

374.     

3. Бездрабко В.В. Концепція документознавства Г.М.Швецової Водки: ґенеза і 

зміст / В.В.Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.― 

2009.―№1.― С. 52 – 715.     

4. Бездрабко В.В. С.Г. Кулешов і вітчизняне документознавство : до 

історіографії науки на рубежі століть / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія.― 2008. ―№3.― С. 31 – 4410.     

5. ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: 

Загальні вимоги. ― К., 1998. ―25с. 

6. Кушнаренко Н.М. Загальнонаукові методи документологічних досліджень / 

Н.М. Кушнаренко // Бібліотекознавство. Документознавство . Інформологія.― 

2006.―№3.― С.72 – 8016.     

7. Швецова – Водка Г.М. Документознавство : навч. посіб. / Г.М. Швецова –

Водка // К.: Знання,2007.―  С. 181 – 211 . –(Вища освіта ХХІ століття) 

8. Швецова – Водка Г.М. Місце документознавства в системі наук / Г.М. 

Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.― 

2007.―№4.― С. 6 – 10. 
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12.Інформаційні ресурси 

 

 
Періодичні видання 

 

1.Актуальні питання масової комунікації. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3?them_key=%C0%E

A%F2%F3%E0%EB%FC%ED%B3+%EF%E8%F2%E0%ED%ED%FF+%EC%E0%F1%

EE%E2%EE%BF+%EA%EE%EC%F3%ED%B3%EA%E0%F6%B3%BF 

2. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&

S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21

P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bdi 

 

 

Інтернет-ресурси 

 

 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

3. Національна бібліотека імені Вернадського  / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http:// www.nbuv.gov.ua /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


