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АКТУАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА 

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ” 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що прогресивний розвиток сучасного 

українського суспільства вимагає від документознавців високої кваліфікації, здатності 

приймати обґрунтовані рішення в короткі терміни. Вирішення цього завдання неможливе 

без правильно організованого обігу інформації, який забезпечують спеціалісти з 

документознавства та інформаційної діяльності. 

Мета статті – дослідити актуальні питання підготовки фахівців з 

документознавства та інформаційної діяльності й значимість зазначених  спеціалістів у 

сучасному інформаційному суспільстві. 

Стратегічні напрями розвитку освіти пов’язані з положенням законів України, указів 

Президента, програм, галузевими наказами, стандартами освіти. Саме в них у 

концентрованому вигляді формується соціальне замовлення на спеціаліста, тобто надається 

„форма”. Останні державні документи – Закони України „Про національну програму 

інформатизації”, „Про інформацію”, державні програми „Освіта України ХХІ століття”, 

„Трансформація гуманітарної освіти в Україні” орієнтують освіту на якісно новий рівень 

підготовки фахівців з усіх галузей знань [3]. 

Однією з найважливіших тенденцій розвитку сучасного суспільства є інформатизація, 

яка в умовах українського суспільства є одним із основних чинників становлення України як 

європейської держави, важливою передумовою її входження до світового інформаційного 

простору [2]. 

Згідно з перспективами розвитку економіки й соціальної сфери зростає потреба в 

підготовці кваліфікованих працівників із нових напрямів інтегрованих професій, зміні 

їхньої ролі, функцій, підвищенні вимог до компетентності, технологічної культури, якості 

праці. 

У сучасному суспільстві, з точки зору цінності інформації, слід чітко окреслити 

місце фахівця з якісно новим рівнем професійної компетентності, яка є вираженням 

дидактичної тріади „знання – уміння – навички”. Її характеризують такі атрибутивні 

властивості, принципові для діагностики документознавця: мобільність, здатність до 

самоосвіти та переорієнтації на нові види діяльності.  

Спеціальність, яка має назву „Документознавство та інформаційна діяльність”, 

існує тільки в Україні. Уперше підготовку за цією спеціальністю розпочали у 1995 році на 

факультеті бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури 

(ХДАК). Сьогодні підготовкою документознавців займаються більше ніж 20 навчальних 

закладів України. Створені курси, підручники, у достатній кількості наявне навчально-

методичне забезпечення, яке повною мірою забезпечує якісну професійну підготовку 

випускників ВНЗ. 

 Проблема формування професійної готовності фахівців з документознавства та 

інформаційної діяльності привертає увагу сучасних дослідників-документознавців. Різні 

аспекти функціонування документознавства досліджували провідні вчені, зокрема: 

теоретичні основи документознавства (Н. Кушнаренко); історію українського 

документознавства (В. Бездрабко); основні етапи розвитку документознавства 

(С. Кулешов, Ю. Столяров); питання бібліографознавства та книгознавства (Г. Швецова-

Водка); організацію сучасного діловодства (А. Діденко); функціонування управлінського 

документування (Ю. Палеха); основи документаційного забезпечення управління 

(Т. Сморжанюк); формування напрямів освіти документознавців (І. Морозюк); 

перспективи спеціальності фахівців інформаційно-документної сфери України 

(Л. Філіпова); культуру ділового мовлення (Т. Волкотруб, А. Коваль); підготовку 



документознавців в умовах інформатизації суспільства (Н. Гайсинюк); структуру 

сучасного документознавства (М. Слободяник); мову та стиль українського 

документування (А. Мамрак). 

Саме від якості підготовки випускників вищих навчальних закладів, де головним 

показником постає професійна готовність, сутність якої полягає в розширенні знань, умінь 

і навичок, які необхідні не тільки для того, щоб підвищити продуктивність праці в 

суспільстві, але і від цього ще залежить  майбутнє нашої держави. 

Українське суспільство першочергово чекає від випускників ВНЗ  творчого 

мислення, чітких цілей і завдань, широкої професійної ерудиції, високої культури й 

суспільної активності. Тому підготовка студентів вишів має  акцентувати увагу на  

формування цих якостей у майбутніх фахівців. Проблема формування готовності 

студентів до майбутньої професійної  діяльності є актуальною й розглядається як окреме 

питання загальної системи підготовки спеціалістів та її психологічного забезпечення, 

акцентуючи увагу на проблеми психологічної науки, що пов’язані із властивостями 

особистості, її психічними станами, потенційними можливостями, які й зумовлюють 

успішну професійну підготовку. 

Спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність” передбачає 

підготовку висококваліфікованих фахівців, що в подальшому будуть працювати як у сфері 

ДЗУ, так і в інформаційно-документознавчій сфері (інформаційні менеджери). Саме тому 

сьогодні постає завдання підготовки фахівця-документознавця, здатного задовольнити 

потреби сучасного суспільства в інформаційно-документознавчій сфері. Такий фахівець 

повинен у повному обсязі опанувати теоретичними знаннями й мати практичну 

підготовку з нових інформаційних технологій, оскільки, як зазначає І. Морозюк, 

автоматизація процесів створення документообігу, перероблення, передачі, аналізу 

документ них потоків висуває нові завдання щодо структурування цієї сфери, вирішення 

яких дозволить визначити нові спеціалізації працівників, уточнити подальше спрямування 

їх діяльності [3]. 

Своєчасність і перспективність нашої спеціальності зумовлена рядом об’єктивних 

чинників: по-перше, це виключно важлива роль документа, електронного документа, у 

сучасному світі. Це носій різноманітної інформації і канал соціальної комунікації, засіб 

збереження, реєстрації і передання інформації у просторі й часі, це й об’єкт охорони 

інтелектуальної власності та захисту авторських прав. 

По-друге, це зростання ролі інформаційних процесів у всіх різновидах людської 

діяльності, прояв спільної основи, притаманній багатьом інтелектуальним напрямам 

суспільного розвитку, його глобалізації. Створюються не тільки інформаційно-аналітичні 

підрозділи, інформаційно-рекламні агенції, розширюється коло центрів науково-технічної 

інформації, патентних структур, а й посилюється значення високоякісного 

інформаційного забезпечення вищого керівництва всіх рівнів і напрямів соціального 

управління на базі новітніх технологій й застосування глобальних світових мереж [4]. 

Фахівець з документознавства та інформаційної діяльності розробляє та 

впроваджує технологічні процеси роботи з документами і документною інформацією на 

підставі використання організаційної та обчислювальної техніки: з обліку, контролю 

виконання, оперативного збереження, довідкової роботи. Бере участь у плануванні, 

організації і вдосконаленні діяльності служби документаційного забезпечення управління. 

Здійснює контроль за станом діловодства у структурних підрозділах. Готує пропозиції із 

забезпечення ергономічних умов праці, раціоналізації робочих місць працівників служби 

документаційного забезпечення управління. Розробляє уніфіковані системи документації 

та табелі документів різного призначення і рівня управління, класифікатори документної 

інформації. Організує впровадження, ведення (зокрема й автоматизоване) і розвиток 

системи документації, яка включає також документи на машинних носіях і класифікатори 

документної інформації. Уживає заходів щодо впорядкування складу документів та 

інформаційних показників, скорочення їх кількості та оптимізації документопотоків. Бере 



участь у відбиранні документів, які передаються на державне зберігання, організації 

поточного збереження й експертизі наукової та практичної цінності документів. Бере 

участь у постановці завдань, проектуванні, експлуатації та вдосконаленні (у частині 

інформаційного забезпечення) автоматизованих інформаційних систем і систем 

управління, а також нових інформаційних технологій (зокрема й безпаперових), які 

базуються на застосуванні обчислювальної і мікропроцесорної техніки, проектуванні й 

актуалізації баз банків даних. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний і світовий 

досвід у сфері документаційного забезпечення управління, розробляє нормативно-

методичні матеріали з документаційного забезпечення. Бере участь у роботі з підбору, 

розстановки й підвищення кваліфікації кадрів служби документаційного забезпечення 

управління [1]. 

Таким чином, вивчення проблеми формування професійної готовності дає 

можливість зробити висновки, що питанням готовності приділялася увага дослідників, 

починаючи з 80-х років ХХ ст. Проте питання професійної готовності майбутніх фахівців 

з документознавства та інформаційної діяльності ще не достатньо вивчені науковцями, 

оскільки ця спеціальність є порівняно новою, проте є затребуваною, актуальною, оскільки 

поєднує в собі як інформаційну аналітико-інформаційну діяльність, так і організацію роботи з 

документами в установах державної та недержавної форми власності. 
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