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Роль документознавства у підготовці фахівців професій типу 

«людина – знакова система» 

У статті проаналізовано роль документознавства як дисципліни у 
системі підготовки фахівців професій типу “людина – знакова система”. 

Автори підкреслюють, що особливістю становлення і розвитку 
документознавства є те, що воно йшло від практичних потреб, від 
необхідності удосконалювання організації діловодства. Зараз воно стає 
невідємною частиною повсякденного життя, сприяє розвитку 
міжособистісної комунікації.  

Особливістю становлення і розвитку документознавства є те, що воно 
йшло від практичних потреб, від необхідності удосконалювання організації 
діловодства. Увага до проблем документознавства особливо підсилилася в 
1960–1970 роках у зв'язку з розробкою і впровадженням Єдиної державної 
системи діловодства й інформаційної бази автоматизованих систем 
управління. 

З розвитком суспільних відносин і науково-технічного прогресу виникли і 
почали бурхливо розвиватися документалістика, інформатика, що 
базуються на документній інформації. Відомий вплив на їхній розвиток 
зробило документознавство, що нагромадило значний досвід у вивченні 
документа. Документалістика — кібернетична дисципліна, що вивчає 
динаміку і структуру інформаційних потоків і масивів. Документалістика 
розглядає документ як будь-яку фіксовану інформацію. 

Основний лейтмотив статті -  прищеплення студентам любові до 
професії документознавця, знайомство з її перевагами. 

Ключові слова: документознавство, майбутні професіонали, 
інформаційна діяльність. 
           

В статье проанализирована роль документоведения как дисциплины в 
системе подготовки специалистов типа “человек – знаковая система”. 

Авторы подчеркивают, что особенностью становления и развития 
документоведения есть то, что оно шло от практической необходимости 
усовершенствования организации деловодства. Сейчас оно становится 
неотъемлемой частью повседневной жизни, способствует развитию 
межличностной коммуникации. 

Особенностью становления и развития документоведения является то, 
что оно шло от практических потребностей, от необходимости 
совершенствования организации делопроизводства. Внимание к проблемам 
документоведения особенно усилилась в 1960-1970 годах в связи с 
разработкой и внедрением Единой государственной системы 



делопроизводства и информационной базы автоматизированных систем 
управления. 

С развитием общественных отношений и научно-технического 
прогресса возникли и начали развиваться документалистика, информатика, 
основанные на документной информации. Известное влияние на их развитие 
сделало документоведение, что накопило значительный опыт в изучении 
документа. Документалистика – кибернетическая дисциплина, изучающая 
динамику и структуру информационных потоков и массивов. 
Документалистика рассматривает документ как любую фиксированную 
информацию. 

Основной лейтмотив статьи - привитие студентам любви к профессии 
документоведа, знакомство с ее преимуществами. 

Ключевые слова: документоведение, будущие профессионалы, 
информационная деятельность. 

 
In the article the role of dokumentoznavstva as disciplines is analysed in the 

system of preparation of specialists of professions of type a “man is the sign 
system”.  

Authors underline that the feature of becoming and development of 
dokumentoznavstva is that it went from practical necessities, from the necessity of 
perfection of organization of office work. Presently it becomes nevidemnoy part of 
everyday life, assists development of interpersonality communication. A basic leit-
motif of the article is  inoculating the students of love to the profession of 
dokumentoznavcya, acquaintance with its advantages.        

The peculiarity of the formation and development of document is that it came 
from the practical needs, the need to improve the business organization. Attention 
to issues of documentation particularly intensified in the years 1960-1970 in 
connection with the development and introduction of the Unified State System 
records and information base of automated control systems. 

With the development of social relations, and scientific and technological 
progress have emerged and began to develop documentary, information based on 
document information. The well-known effect on their development has made 
records management that has gained considerable experience in the study of the 
document. Documentary - cybernetic discipline that studies the dynamics and 
structure of information flows and arrays. Documentary examines the document as 
any fixed information. 

Trends in the development of modern society, its pronounced computerization 
explain the need of the increasing use of information technology in education. 
Currently, cultured person, regardless of his profession, and features activities 
should possess the skills to work with electronic means of information processing 
and transmission. 

Information technologies in education - educational technology is the use of 
computers. Information technology - processing, transmission, distribution and 
transmission of information by means of computers, creation of computer and 
software. 



Information and communication technologies are the technological means, 
and they are aimed at training the individual the information society, the formation 
of the ability to work with information, development of communication skills, the 
formation of research skills selecting optimal solutions, providing a wealth of 
information. 

The use of learning software allows you to increase the volume of media for 
learning students, contributes to: the development of their thinking, the formation 
of mental actions, capacity for independent creative work. 

Documentary system has for centuries provided the information service of 
society as a whole and in its various institutions, including science and technology. 

The main leitmotif of the article - instilling students love for the profession in 
document processing, familiar with its benefits. 

Key words: records  management ,  fu ture  profess iona ls ,  
in formation act i v i t ies .  

 
  

Постановка проблеми. Актуальність нашої статті зумовлена розвитком 

документознавства в сучасному світі та необхідністю підготовки фахівців в 

галузі інформаційної діяльності. Однією з найважливіших проблем сфери 

вищої професійної освіти документознавців у контексті загальносвітового 

розвитку є забезпечення різних категорій користувачів високоякісною 

інформацією, задоволення зростаючого попиту як у кількісному, так і в 

якісному плані. 

Документознавство – одна з перспективних професій, що забезпечує 

діяльність систем документно-інформаційних комунікацій в усіх галузях і 

функціонування сфери управління ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження науковцями 

системи підготовки документознавців в сучасній Україні ґрунтуються на 

системному баченні і концептуальному розв’язанні проблеми  навчання 

майбутніх професіоналів документознавчого профілю, потребує дослідження 

його в контексті наукових уявлень про документознавство та документну 

комунікацію. У галузі документознавства та фахової освіти нині працюють 

І.Іванова, С.Г.Кулешов, Н.Кушнаренко, І.Нілова, А.Сидоренко, В.Терно. 

Захищені докторські дисертації з історії та теорії документознавства 

(С.Кулешов та Г.Швецова-Водка). Аналіз наукової літератури доводить 



переконливість  думки щодо суспільної інформаційної потреби. Для 

задоволення суспільних інформаційних потреб в Україні функціонують 

освітні системи, архіви, музеї, бібліотеки, радіо, телебачення, телеграфні 

агентства, преса, а також системи спеціальної комунікації. 

Мета написання статті – розкрити сутність та особливості 

документознавства як дисципліни у системі підготовки сучасних фахівців 

професій типу “людина – знакова система”. 

Виклад основного матеріалу. Концептуальні підходи до підготовки 

документознавців базуються на результатах вивчення та прогнозування 

структури соціальної та виробничої діяльності фахівців з вищою освітою в 

галузі інформаційної діяльності відповідно до потреб ринку праці, на 

відповідних вимогах до фахівця, згідно з якими визначається зміст освіти в 

даній галузі, тобто концепція підготовки документознавців базується на 

розробці моделі спеціаліста, основою побудови якої є система “суспільна 

потреба – освітньо-кваліфікаційна характеристика (уміння) – освітньо-

професійна програма (знання) – засоби діагностування у взаємозв’язку і 

взаємообумовленості всіх її компонентів, поєднанні з визначенням 

педагогічних умов підготовки фахівців та відповідних практичних підходів 

до їх реалізації [7, Матвієнко О., 2001. – С.220 – 222.].  

Особливістю становлення і розвитку документознавства є те, що воно 

йшло від практичних потреб, від необхідності удосконалювання організації 

діловодства. Увага до проблем документознавства особливо підсилилася в 

1960–1970 роках у зв'язку з розробкою і впровадженням Єдиної державної 

системи діловодства й інформаційної бази автоматизованих систем 

управління. 

З розвитком суспільних відносин і науково-технічного прогресу виникли 

і почали бурхливо розвиватися документалістика, інформатика, що 

базуються на документній інформації. Відомий вплив на їхній розвиток 

зробило документознавство, що нагромадило значний досвід у вивченні 

документа. Документалістика — кібернетична дисципліна, що вивчає 



динаміку і структуру інформаційних потоків і масивів. Документалістика 

розглядає документ як будь-яку фіксовану інформацію. Інформатика 

займається “дослідженням методів і засобів збору, переробки, збереження, 

пошуку і розповсюдження наукової інформації [1, Про Національну 

доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 

347/2002.] 

Структурні зрушення виробничих сил, що їх у 1970-80-ті роки зазнало 

світове господарство у зв’язку з переходом до новітніх технологій, призвели 

до виникнення нового типу соціальних відносин – інформаційних, які 

обумовлюють появу нового типу суспільства – інформаційного.  

Інформаційне суспільство – об’єктивно виникаюча в ході історичного 

процесу стадія суспільного розвитку Воно нерозривно пов’язане з процесами 

інформатизації суспільства [6, Джонстон П.,1999. – 1 – 5 марта].    

Важливим уявляється погляд на інформатизацію як на “системно-

діяльнісний процес оволодіння інформацією як ресурсом управління і 

розвитку за допомогою засобів інформатики з метою створення 

інформаційного суспільства і на цій основі – подальшого продовження 

прогресу цивілізації”[2, Абдеев Р.Ф., 1994. – 336 с.]. 

На думку багатьох дослідників, процес інформатизації повинен містити 

в собі три діалектично взаємозалежних процеси: удосконалення засобів 

збору, збереження і поширення інформації, комп’ютеризацію – процес 

удосконалення засобів пошуку й обробки інформації; а також 

інтелектуалізацію – процес розвитку здібностей людей до сприйняття і 

породження інформації (знання), тобто процес підвищення інтелектуального 

потенціалу суспільства, включаючи використання засобів штучного 

інтелекту. Масова інформатизація суспільства неможлива без ПЕОМ з 

інтелектуальним інтерфейсом. У дійсності, інформатизацію суспільства в 

принципі треба трактувати як розвиток, якісне удосконалення, радикальне 

посилення за допомогою сучасних інформаційно-технологічних засобів 

когнітивних соціальних структур і процесів. Інформатизація повинна бути 



“злита” з процесами соціальної інтелектуалізації, що істотно підвищує 

творчий потенціал особистості [3, Блюменау Д.И., 1989. – 192с.]. В цілому на 

сьогодні, вченими виділяються два основних теоретико-методологічних 

підходи до поняття інформатизації суспільства: технократичний, коли 

інформаційні технології вважаються засобом підвищення продуктивності 

праці та їхнє використання обмежується, в основному, сферами виробництва 

і управління; гуманітарний, коли інформаційна технологія розглядається як 

важлива частина людського життя, що має значення не тільки для 

виробництва, але і для соціальної сфери. Знання мають  переваги в 

порівнянні з матеріальними ресурсами, жорстко підлеглими законам 

збереження. 

        Так чи інакше предметом вивчення стає саме інформація – головний 

ресурс інформаційного суспільства. Технологічні зміни також можуть 

поглибити наявні географічні і соціальні розходження. З іншого боку, життя 

людей може бути поліпшене за допомогою більш зручного доступу до 

інформації і послуг зв’язку.  

Тенденції розвитку сучасного суспільства, його яскраво виражена 

інформатизація пояснюють необхідність дедалі ширшого використання 

інформаційних технологій у сфері освіти. В даний час культурній людині 

незалежно від її професії та особливостей діяльності необхідно володіти 

уміннями роботи з електронними засобами обробки і передачі інформації. 

Інформаційні технології в освіті – це освітні технології з використанням 

комп’ютерів. Інформаційна технологія – технологія обробки, передавання, 

розповсюдження і передавання інформації за допомогою електронно-

обчислювальних машин, створення обчислювальних і програмних засобів. 

  Інформаційно-комунікаційні технології відносять до технологічних 

засобів, і вони спрямовані на підготовку особистості  інформаційного 

суспільства, формування вмінь працювати з інформацією, розвиток 

комунікативних здібностей, формування дослідницьких умінь та вмінь 

вибору оптимальних рішень, забезпечення великим обсягом  інформації. 



Використання комп’ютерних засобів навчання дозволяє збільшити обсяг 

аудіовізуальної інформації для засвоєння студентами, що сприяє: розвитку 

їхнього мислення, формуванню системи розумових дій, здатності до 

самостійної творчої роботи [4, Вища освіта в Україні і Болонський процес: 

навч. посіб., 2004. – 384 с.]. 

З появою нової парадигми виробничого процесу, основну рису якого 

становить не просто інформація, а нова економічна категорія – 

інформаційний ресурс. Від способів використання цього виду ресурсів 

залежать темпи науково-технічного та техніко-економічного розвитку країни. 

Фундаментом їх виробництва і використання є інтелектуально-духовний 

потенціал держави, який стане головним чинником, що має визначати рівень 

розвитку країни.  

Це спричинило появу нової професії “документознавець”, визначивши 

сферою професійної діяльності фахівців даного профілю аналіз 

інформаційного поля, відбір інформації і створення різних її типів у різних 

документних формах для задоволення функціональних потреб користувачів.  

Документальна система протягом уже багатьох століть забезпечувала 

інформаційне обслуговування суспільства в цілому і у різних його 

інституціях, у тому числі науки і техніки.  

На початку ХХІ ст. у сфері документального обслуговування основний 

акцент ставився на створення широкої мережі баз даних, але здійснення 

ринкових реформ в економіці України суттєво вплинуло на соціально-

культурну сферу, яка охоплює такі галузі, як освіта, мистецтво, наука, 

державне управління тощо. За офіційними статистичними даними в цій 

галузі нараховується понад сто основних професій: вчитель, вихователь, 

лікар, науковець тощо.  

Зазначені спеціальності складають професійну групу, основним об'єктом 

уваги якої є документ, його виготовлення, обробка, зберігання і надання у 

громадське користування. В навчальні плани ВНЗ України ІІІ-ІУ рівнів 

акредитації було введено новий навчальний курс під назвою 



“Документознавство”. Було створено ряд навчальних програм курсу, 

накопичився досвід його викладання.  

Мета і задачі дисципліни - оволодіння традиційними технологіями 

обробки документів у сполученні з впровадженням засобів комп'ютерної 

техніки, новітніх програмних продуктів, збільшення частки 

"бездокументного" інформаційного забезпечення, створення умов 

безумовного збереження  документної інформації на різних видах носіїв. 

"Документознавство" є навчальною дисципліною і пов'язана з 

навчальними дисциплінами "Комп’ютерні технології документознавства", 

"Аналітико-синтетична переробка інформації", "Захист інформації й 

інформаційного продукту", "Експертні оцінки достовірності інформації", 

"Державне управління", “Теорія й практика документних комунікацій”.  

Вивчення дисципліни ґрунтується на використанні основ теорії 

управління, організації управлінської праці, адміністративного права, 

комп'ютерних інформаційних технологій, оргтехніки. 

Вплив умов освіти задає гуманітарну спрямованість освітньому 

середовищу через включення важливих для людини знань і використання 

комфортних, прийнятних для студентів технологій навчання. 

Узагальнюючи сказане, можна констатувати, що з орієнтацією на 

сутність процесу гуманітаризації підготовки документознавців доцільно 

використовувати поняття освітнього середовища, яке дозволяє розкрити 

більш повно і всеосяжний відповідний процес. 

За кордоном індустрія інформації вже сформувалася. Вітчизняна 

інформаційна індустрія знаходиться в стадії формування – вирішуються 

організаційні питання розвитку інформаційних структур, вивчається 

закордонний досвід у цій галузі, складаються деякі її ланки, переважно – 

"нижні" (інформаційні брокери), підвищується комп'ютерна грамотність 

населення, розширюється коло кінцевих користувачів ПЕОМ. 



У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 

відкрита спеціальність "Документознавство", що передбачає поряд з іншими 

напрямами і підготовку документознавців.  

Діюча і розроблювана навчально-методична документація дає 

можливість сформувати як мінімум три основних професійних блоки 

навчальних дисциплін, необхідних для навчання інформаційних менеджерів:  

- Інформаційно-документознавчий (Інформатика: теоретична, соціальна, 

економічна; Документознавство і діловодство, Інформаційне суспільство, 

Інформаційні технології, Інформаційні технології в документознавстві,  

Інформаційні системи та мережні технології, Бази даних (СУБД), 

Комп'ютерні мережі (INTERNET);  

- Економічний (Міжнародна економіка, Економіка освіти, Економіка 

інформаційної діяльності; Маркетинг, Менеджмент, Зовнішньоекономічна 

діяльність тощо);  

- Технічний (Вища математика, Теорія інформації, Технічне 

забезпечення інформаційної діяльності, Інформатика, Математична 

статистика).  

Перед системою освіти в умовах інформатизації суспільства постають 

завдання, пов’язані з виробленням нової педагогічної стратегії.  

Професійна освіта – довготривалий процес, розгорнутий за часом. 

Складність визначення оптимальної номенклатури навчальних курсів, їх 

змістовного наповнення та послідовності викладання зумовлена як молодим 

статусом спеціальності й недостатньою розробленістю даної проблеми 

наукою, так і браком концептуальних засад викладання навчальних 

дисциплін документознавчого циклу. 

Результатом системного підходу до освіти документно-інформаційного 

профілю є впровадження в навчальний процес фундаментальної дисципліни 

“Документознавство”, а також “Інформаційного менеджменту”, 

“Інформаційного забезпечення управління”, “Аналітико-синтетичної 



переробки документної інформації”, “Теорії і практики документних 

комунікацій”. 

Як соціальне явище інформатизація охоплює поточні та перспективні 

проблеми – економічні, організаційні, соціальні, пов’язані з розвитком 

культури та освіти, діяльністю всіх ланок соціального управління та 

народного господарства. Інформатизація сприяє забезпеченню національних 

інтересів, розвитку наукомістких виробництв та високих технологій, 

підвищенню продуктивності праці, вдосконаленню управління економікою, 

соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій 

демократизації суспільства. [5, Гавловський В. та ін. //Укр. право. – 1998. – 

№1. – С. 173 – 176.] 

Документознавець – професія системи "людина – знакові системи". 

Ведучий предмет праці – умовні знаки, цифри, коди, природні, штучні мови, 

схеми. Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі якості: 

1. глибоке розуміння світу сухих позначень; 

2. відволікатися від власне предметних властивостей навколишнього світу і 

зосереджуватися на інформації, що несуть у собі ті чи інші знаки; 

3. при обробці інформації у виді умовних знаків виникають задачі контролю, 

перевірки, обліку, обробки інформації; 

4. створення нових знаків, знакових систем.  

Професія “документознавець” пов'язана з оформленням документів, 

діловодством, аналізом текстів чи  їхнім перетворенням (перекодуванням).  

У сучасних умовах інформатизації суспільства, розвитку комп’ютерних 

мереж, засобів телекомунікацій професійна інформаційна сфера вимагає 

підготовки фахівців з управління інформаційними потоками підприємств та 

організацій (як внутрішніми, так і зовнішніми) з використанням 

комп’ютерних інформаційних систем – менеджерів інформаційних систем. 

Саме від якості професійної підготовки документознавців залежить 

ефективність функціонування науково-інформаційних центрів як соціальної 

інституції, зобов’язаної забезпечувати розвиток інтелектуального потенціалу 



нації, трансляцію нових ідей та знань, документну базу політичної й 

економічної еволюції країни, її подальшу інтеграцію у світове інформаційне 

суспільство. 

Стратегію доступу до послуг і інформації треба будувати на основі 

таких принципів:  

1. універсальний та рівний доступ; 

2. орієнтація на споживача і розмаїтість інформації; 

3. компетентність і участь громадян; 

4. відкриті та інтерактивні мережі.  

Висновки. У сучасній соціально-економічній обстановці в умовах 

пошуку оптимальних шляхів інформатизації суспільства і входження 

України у світовий інформаційний простір першорядного значення набуває 

вирішення багатоаспектної проблеми документаційного забезпечення 

управління (ДЗУ), за допомогою якого процеси документування, організації 

документів і документообігу набувають нормативного чи упорядкованого 

характеру. А документознавство – провідною дисципліною у підготовці 

фахівців професій типу   “людина – знакова система”. 
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