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Методична розробка містить пояснювальну записку, навчальнотематичний план, зміст самостійної роботи з дисципліни «Управлінське
документознавство»: питання для самоаналізу та самоперевірки, завдання
для робіт, 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
Курс “Управлінське документознавство” входить до складу спеціальних
дисциплін у навчальному плані підготовки студентів, що навчаються зі напрямом
підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”. Важливість
опрацювання питань управлінського документознавства як виду спеціального
документознавства в межах вузівської підготовки документознавців зумовлена все
більшою увагою в суспільстві до проблем організації керування
документаційними процесами в юридичних особах, зокрема створення службових
управлінських документів, їхнього класифікування, уніфікації управлінської
документації. Ці процеси розглянуто в змісті навчальної дисципліни. Викладенню
зазначених процесів передують теми курсу, які характеризують специфіку
управлінського документознавства як наукової дисципліни, зокрема основні етапи
його історії, базові поняття, теоретичні засади цього напряму документознавства.
Окремі питання управлінського документознавства, пов‟язані з процесами
створення та функціонування управлінської документації, її диференціації,
нормативною базою цих процесів висвітлено в інших спеціальних курсах і тому
відсутні в програмному матеріалі. З іншого боку, це зумовлює структурно-логічні
зв‟язки з такими навчальними дисциплінами, як “Документознавство”,
“Документаційне забезпечення управління”, “Керування документаційними
процесами”,
“Інформаційний
менеджмент”,
“Лінгвістичні
основи
документознавства”.
Мета курсу – формування в студентів знань щодо історії та концептуальних
засад управлінського документознавства, класифікування й уніфікації
управлінської документації.
Завдання курсу:
– розкрити
зміст
основних
етапів
розвитку
управлінського
документознавства;
– розглянути поняттєвий апарат управлінського документознавства;
– викласти теоретичні засади управлінського документознавства як
наукової дисципліни та напряму спеціального документознавства;
– охарактеризувати основні засади типології управлінської документації та
класифікаційні схеми службових управлінських документів;
– проаналізувати сутність, напрями, засоби та процеси уніфікації
управлінської документації.
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
СРС 3.1. Наукові дослідження теорії та технологій Records
Management.
Проаналізувати розроблення проблем теорії і технологій Records
Management в працях вчених США, Канади, Великої Британії, Австралії.
Пріоритетні напрями досліджень. 1950–1960-х рр. проблеми визначення
критеріїв відбору документів для архівного зберігання та вилучення їх для
знищення. Праці англійського архівознавця Г. Дженкінсона, американського
архівіста Т. Шеленберга. Організація експертизи цінності та відбір документів
для архівного зберігання в США, Канаді, Великій Британії, Австралії. Питання
взаємозв‟язку між архівною справою й Records Management. Взаємодія
архівістів і працівників державних установ у роботі зі службовими
документами, ролі архівістів у забезпеченні належного документування
діяльності урядових установ та збереженні документів (Ф. Еванс, А. Рікс, У.
Ламб та ін.). 1960-х рр. питання роботи з “машиночитаними” документами (Е.
Олдрідж, М. Фішбейн, Л. Белл, Ч. Доллар, Г. Ноглер та ін.). 1970–1980-і рр.
прикметний пошук методики, новим інформаційним технологіям (Ч. Доллар, Е.
Джонсон, Б. Каннінг, Дж. Пенн, М. Хедстром). 1990- ті рр. вирішення проблем
організації Records Management в умовах електронного управління.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Назвіть напрями розвитку та становлення Records Management за
кордоном.
2. Хто у 1950–1960-х рр. займався вивченням проблем визначення критеріїв
відбору документів для архівного зберігання та вилучення їх для
знищення?
3. Які є спільні питання взаємозв‟язку між архівною справою й Records
Management?
4. Назвіть вчених, які у 1970–1980-і рр. здійснили прикметний пошук
методики Records Management новим інформаційним технологіям.
Завдання для СРС:
1. Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями
для самоперевірки.
2. Законспектувати статті Антоненко, І. Є. Міжнародний досвід методики
розроблення та впровадження документаційних систем / І. Є. Антоненко
// Студії з арх. Справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 12. – С. 137–
148, Малик Г. Професійні стандарти і компетентнісні профілі з
документознавства та інформаційної діяльності: досвід західних країн / Г.
Малик //Вісн. Книжк. палати. – 2010. – № 9. – С. 47–52, Рудюк В. В.
Класифікація електронних документів ФРН / В. В. Рудюк //
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 3. –С.
26–33.
3. Підготувати повідомлення на тему: « Історія розвитку Records
Management».
Рекомендована література: 3,6, 15,30.

СРС 3.2. Правова база Records Management
Опрацювати 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. Records Management ":
завдання та структура.
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2.Законспектувати статті Антоненко І. Є. а) Сучасні нормативно-правові
акти з керування документаційними процесами (зарубіжний досвід) / І. Є.
Антоненко // Студії з арх.справи та документознавства. – 2006. – Т. 14. – С.
48–58., Стандартизація процесів управління документацією : досвід Австралії
/ І. Є. Антоненко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна
діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріал міжнар. наук.-практ.
конф. (Київ, 25–26 трав. 2004 р.) / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. –
К., 2004. – С. 60–62.
3.Підготувати повідомлення на тему: «Сучасні нормативно-правові акти з
Records Management» (на прикладі будь-якої країни)
Рекомендована література: 4,7,10, 23
СРС 3.3. Міжнародні організації з питань Records Management
Проаналізувати 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).
3. Узагальнивши матеріали міжнародних форумів (конгреси, конференції
Круглого стола архівів) Міжнародної ради архівів, визначити основну
проблематику цієї міжнародної організації з керування документаційними
процесами.
Рекомендована література: 4, 11, 32, 29
СРС 3.4. Підготовка фахівців з Records Management
Вивчити як здійснюється підготовка
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 статтю Дубової С.В. Досвід підготовки інформаційних
спеціалістів в зарубіжних країнах // Рідна школа. – 2001. – № 10. – С.76–77.
Рекомендована література: 14,17,32
СРС 3.5. Об‘єкти і види професійної діяльності у сфері Records
Management
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 фахівеця у сфері Records
Management?
2. Які професійні роботи здатен виконувати фахівець у сфері Records
Management
3. Назвіть, якими є основні напрями професійної діяльності.
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2. Законспектувати статтю Кульшова С.Г. Управління документацією:
подготовка фахівців у вищих школах за рубежем // Архіви України. – 2003. - №
1-3. –С.53-64.
Рекомендована література: 14,17,32
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