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Методичні рекомендації для самостійної роботи обговорені та затверджені
на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування ВП «Миколаївський
факультет менеджменту і бізнесу Київський університет культури» протокол
№ від ― ‖ .
Методична
тематичний план,
документаційними
завдання для робіт,

розробка містить пояснювальну записку, навчальнозміст самостійної роботи з дисципліни ««Керування
процесами»»: питання для самоаналізу та самоперевірки,
а також список літератури.

ЗМІСТ
1. Пояснювальна записка.
2. Тематичний план з тем, які винесені на самостійне вивчення.
3. Зміст самостійної роботи .
4. Список рекомендованої літератури.

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.
Програма курсу «Керування документаційними процесами″ призначена для
загальнопрофесійної підготовки студентів спеціальності ″Документознавство
та інформаційна діяльність″, є однією з необхідних спеціальних дисциплін, що
забезпечує фахову підготовку студентів документознавців
1.1.Мета викладання дисципліни – визначення сутності і змістового
наповнення керування документаційними процесами, вивчення місця серед
інших дисциплін документно-комунікаційного циклу, дати системне уявлення
про місце керування документаційними процесами в системі і процесах
управління.
1.2.Завдання вивчення дисципліни:
 ознайомити студентів з історією створення records management
(вітчизняний та західний досвід)
 охарактеризувати витоки та основні етапи становлення керування
документаційними процесами

розкрити теоретичні засади керування документаційними процесами

становлення records management як системи наукових знань

визначити фактори, які впливають на організацію технології records
management в установах різного ієрархічного рівню (різні форми власності)

ознайомлення з типовими структурами служб діловодства

аналіз правових основ нормативно-методичного забезпечення
державної системи records management

проаналізувати склад і зміст основних понять сфери records
management та зіставити їх зі сукупністю та трактуванням термінів вітчизняної
теорії і практики організації створення й функціонування службових
документів

ознайомлення з досвідом організації records management в західних
країнах

визначити перспективні напрями застосування міжнародного досвіду
records management в Україні
1.3.Студенти повинні оволодіти такими знаннями як:

понятійний апарат records management

правові основи нормативно-методичного забезпечення державної
системи records management

технології records management
1.4.Студенти повинні оволодіти такими вміннями як:

проектування системи роботи зі службовою документацією

збереження та використання службової документації

оволодіння технологію організації records management у установі.
Навчальний час, відведений для СРС, регламентується нормативними
документами МОНУ, навчальним (робочим навчальним) планом і знаходиться
в межах від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для
вивчення конкретної навчальної дисципліни.

Метою СРС є системне і послідовне засвоєння в повному обсязі
навчальної програми та формування у студентів самостійності у здобутті і
поглибленні знань як риси характеру, що сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці.
Основними завданнями СРС є послідовне вироблення навичок
ефективної самостійної професійної (практичної й науково-теоретичної)
діяльності на рівні європейських і світових стандартів.
Самостійна робота студента повинна бути виконаною особисто
студентом, розкрити та проаналізовані актуальні проблеми з певної теми або її
окремих аспектів; продемонстрована достатня компетентність автора у
розкритті питань, що досліджуються; містити певні елементи новизни (при
виконанні науково- дослідної роботи). Письмова СРС оформляється відповідно
до вимог документів, що стосуються виконання та оформлення наукових,
навчально-методичних та інших робіт
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ТЕМ, ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА
САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ.
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3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
РОЗДІЛ ІІІ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В
ЗАХІДНИХ КРАЇНАХ
СРС3.1. Нормативно-правові акти з керування документаційними
процесами (зарубіжний досвід)
Проаналізувати закони, що регламентують загальні засади політики
держави у сфері інформації взагалі. Акти, що регламентують роботу зі
службовими документами (США «Акт про федеральні документи (1950), Закон
« Про скорочення обсягів роботи з документами» (1980, 1989), у Сполученому
королівстві Великої Британії, Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу роботу зі
службовими документами - "Акт про державні документи" (1958), "Акт про
державні документи" Північної Ірландії (1923), "Акт про державні реєстри та
документи" Шотландії (1948); Канаді - "Акт про бібліотеку та архів Канади"

(2004), Австралії - "Акт про Національний архів" (1983, 1996). Міжнародний
стандарт ІСО 15489-2001 "Інформація та документація. Керування
документаційними процесами ": завдання та структура
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Назвіть основні напрями зарубіжного законодавства за якими
здійснюється регулювання організації роботи зі службовими
документами.
2. Охарактеризуйте закони, що регламентують загальні засади політики
держави у сфері інформації в США, Канаді, Австралії.
3. Дайте аналіз актам, що регламентують роботу зі службовими
документами в США, Великої Британії, Канаді, Австралії.
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2.Законспектувати статті Рискова О.І. та Мітченко О.Ю. / Рысков О.И.
Метаданные в делопроизводстве: зарубежный опыт стандартизации //
Делопроизводство.-2004.-№4.-С.42-46; Митченко О.Ю. Распределение
ответственности по управлению документацией внутри организации
(требование
международного
стандарта
ИСО
15489-2001)
//Делопроизводство.-2005-№1.-С.50-53.
3.Підготувати повідомлення на тему: «Керування документаційними
процесами в західних країн» (на прикладі будь-якої країни)
Рекомендована література: 65,69,88,99,113
СРС 3.2. Міжнародні організації з питань керування документаційними
процесами
Опрацювати вклад професійних об‘єднань спеціалістів служб records
management
в нормалізацію керування документаційними процесами
(Міжнародна Асоціація менеджерів та адміністраторів у сфері керування
документаційними процесами (ARMA), Австралійська професійна спілка
управлінців документацією (RMAA), Гильдия управляющих документацией в
России).
Діяльність
Міжнародної
ради
архів
з
питань
керування
документаційними процесами.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1) Зміст діяльності Міжнародної ради архів з питань керування
документаційними процесами.
2) Яка мета діяльності Міжнародної Асоціації менеджерів та
адміністраторів у сфері керування документаційними процесами
(ARMA)?
3) Охарактеризуйте вклад професійних об‘єднань спеціалістів служб records
management в нормалізацію керування документаційними процесами.
4) В якій країні були формалізовані і теоретизовані проблеми керування
документаційними процесами?

5) Чим обумовлений початок теоретичних розробок в галузі керування
документаційними процесами?
6) Які функції і завдання комісії Тафта?
7) Які умови сприяли призначенню президентом Г. Труменом Комісії
Гувера?
8) Яка організація в США відає питаннями керування документаційними
процесами ?
9) В чому полягає специфіка системи керування документаційними
процесами у Великобританії?
10) Які існують міжнародні організації, що досліджують проблеми
керування документаційними процесами?
11) Які існують професійні об‘єднання фахівців у галузі керування
документаційними процесами?
12) Яка мета ISO 15489-2001?
13) Яка структура ISO 15489-2001?
14) Чим визначена актуальність впровадження в Україні міжнародного
стандарту з керування документаційними процесами?
15) Коли прийнято та надано чинності Національному стандарту
―Інформація та документація. Керування документаційними процесами‖?
16) Яка ступінь відповідності національного стандарту з керування
документаційними
процесами
міжнародному
стандарту?
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2. Законспектувати розділи статуту Міжнародної ради архив (МРА):
секретаріат, завдання, цілі, склад, членство (сайт Державного комітету архів
України).
Рекомендована література: 65,69,88,96,99,113-116,133,136
РОЗДІЛ ІV.СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ
ПРОЦЕСАМИ В ЗАХІДНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ
СРС 4.1. Досвід навчання фахівців з керування документаційними
процесами в західних країнах
Проаналізувати підготовку фахівців з керування документаційними
процесами в університетах Австралії (кваліфікації: бакалавр науки (Керування
документаційними процесами); диплом з науки (Архіви і документи);
сертифікат з керування документаційними процесами; сертифікат з
інформаційної науки (Архіви і документи); диплом з інформаційної науки
(Архіви і документи); магістр з інформаційних послуг (Архіви і документи).
Змістовні модулі підготовки фахівця. Об‗єкти професійної діяльності.
Аналіз видів робіт, які здатен виконувати фахівець з керування
документаційними процесами щодо технологічних процесів документування і
роботи з документами, аналітико-синтетичної переробки інформації та її
використання.

Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Охарактеризуйте функціональні обов‘язки що пред‘являють до
фахівців з керування документаційними процесами в Австралії.
2. Які освітні кваліфікації з керування документаційними процесами
отримують в Австралії?
3. З яких навчальних модулів складається підготовка фахівців з
керування документаційними процесами в університетах Австралії?
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2. Законспектувати статті Дубової С.В. Досвід підготовки інформаційних
спеціалістів в зарубіжних країнах // Рідна школа. – 2001. – № 10. – С.76–77,
Кульшова С.Г. Управління документацією: подготовка фахівців у вищих
школах за рубежем // Архіви України. – 2003. - № 1-3. –С.53-64.
Рекомендована література: 65,69,80,96-99,104,107,134
СРС 4.2.Змістовні модулі підготовки фахівця у сфері керування
документаційними процесами в Україні
Вивчити проблематику визначення змістовності складових спеціальності
у публікаціях вчених, провідних фахівців України, які здійснюють підготовку
фахівців або працюють у сфері документно-інформаційних комунікацій.
Основні методологічні проблеми системного розвитку спеціальності
―Документознавство та інформаційна діяльність‖ у працях Н.М.Кушнаренко.
Змістовні модулі документно-інформаційної підготовки фахівця у працях
Л.П.Філіпової.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1.Охарактеризуйте проблематики визначення змістовності складових
спеціальності у
публікаціях вчених, провідних фахівців України, які
здійснюють підготовку фахівців або працюють у сфері документноінформаційних комунікацій.
2.Перелічте основні методологічні проблеми системного розвитку
спеціальності ―Документознавство та інформаційна діяльність‖ у працях
Н.М.Кушнаренко.
3.Аналіз змістовних модулів документно-інформаційної підготовки
фахівця у працях Л.Р.Філіпової.
Завдання для СРС:
1. Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2. Законспектувати статтю Кушнаренко, Н.М. Складові змісту спеціальності
―Документознавство та інформаційна діяльність‖ питання методології //
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. - № 1. – С.15-21.
Рекомендована література: 65,69,80,96-99,104,107,134

СРС 4.3.Об„єкти і види професійної діяльності у сфері керування
документаційними процесами
Опрацювати об‗єкти професійної діяльності у сфері Records Management.
Аналіз видів робіт, щодо технологічних процесів документування і роботи з
документами, аналітико-синтетичної переробки інформації та її використання.
Види професійної діяльності у сфері Records Management. Професійні назви
робіт.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1.
Яким є узагальнений об‗єкт діяльності бакалавра з даної
спеціальності?
2.
Які види економічної діяльності визначає ―Державний класифікатор
видів економічної діяльності‖ для бакалавра даного рівня?
3.
Які професійні роботи здатен виконувати бакалавр зі спеціальності?
4.
До роботи в яких службах і підрозділах підготовлений бакалавр зі
спеціальності?
5.
Назвіть, якими є основні напрями професійної діяльності бакалавр
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2.Законспектувати професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних
угруповань професій за ДК 003−05 ―Державним класифікатором професій‖, які
здатен виконувати бакалавр за спеціальності ―Документознавство та
інформаційна діяльність‖
Рекомендована література: 42,44,47,53,54
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