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ВСТУП
Програма  вивчення  нормативної  навчальної  дисципліни  «Концепція

професійного  спрямування»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми
підготовки  бакалаврів  зі  спеціальності  029  «Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна
справа».

Мета  навчальної  дисципліни сприяння  формуванню  у  студента  цілісного,
системного уявлення щодо обраної ним спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та
архівна  справа»,  прослідкувати  історію  її  розвитку,  ознайомити  із  загальними
вимогами  до  рівня  підготовки  спеціалістів.  Дисципліна  передбачає  визначення
актуальності спеціальності і потреби в фахівцях з документознавства та інформаційної
діяльності; знайомство з історією виникнення спеціальності та її розвитком; засвоєння
системи вимог до професійних знань,  умінь і  навичок спеціалістів,  об’єктів і  видів
професійної діяльності.

Завдання навчальної дисципліни: прослідкувати історію становлення і розвитку
спеціальності, визначити її місце в системі знань, ознайомити з загальними вимогами
щодо  рівня  підготовки  спеціаліста,  його  знань  і  умінь.  Дисципліна  передбачає
визначення актуальності  спеціальності  і  потреби в фахівцях з документознавства та
інформаційної  діяльності;  знайомство  з  історією  виникнення  спеціальності  та  її
розвитком;  засвоєння  системи  вимог  до  професійних  знань,  умінь  і  навичок
спеціалістів, об'єктів і видів професійної діяльності.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи підготовки фахівців зі спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа».

2. Об'єкти і види професійної діяльності у сфері документно-інформаційних 
комунікацій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– історію професії та спеціальності документознавця;
– сучасну законодавчу базу в галузі документно-інформаційної діяльності;
– основні  терміни  і  поняття,  що  формують  професійну  предметну  область

спеціаліста з документознавства та інформаційної діяльності;
– вимоги щодо професійних знань, умінь фахівця;
– можливі об'єкти і види професійної діяльності;
– види професійної діяльності.
Уміти та мати уявлення:

– щодо сучасної законодавчої бази в галузі вищої освіти;
– щодо отримання освіти зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна

справа»;
– щодо актуальності спеціальності та її місця на ринку праці;
– щодо  загальних  гуманітарних,  соціально-економічних,  фундаментальних  і

спеціальних дисциплін, які формують його знання як спеціаліста;
– щодо  складових  моделі  фахівця  з  документознавства  та  інформаційної

діяльності.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  __180_____  години  /___6_____
кредити ECTS.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий  модуль  1. Теоретичні  основи  підготовки  фахівців  зі  спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Тема  1.  Вступ  до  навчальної  дисципліни  «Концепція  професійного
спрямування».

Мета  і  завдання  курсу. Змістові  модулі  навчальної  дисципліни КПС.  Предмет
навчальної дисципліни та міждисциплінарні зв’язки КПС

Тема  2.  Роль  і  місце  фахівця  з  документознавства  та  інформаційної
діяльності в інформаційному суспільстві.

Інформаційний  простір:  сутність,  склад.  Зміст  спеціальності «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа».

Тема 3. Інформаційна діяльність. 
Закон України „Про інформацію". Закон України „Про науково-технічну 

інформацію". Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні". Закон України „Про інформаційні агентства". Закон України "Про державну 
таємницю". Закон України „Про захист інформації в автоматизованих системах".

Тема 4. Основні види наукових досліджень у вищій школі.
Державна інформаційна політика: головні напрями й способи. Інформація: галузі

й види.  Основні  види інформаційної  діяльності.  Інформатизація:  сутність,  складові,
основні напрями.

Тема 5. Основні професійні терміни в галузі діловодства та архівної справи. 
Електронний  документ.  Автор  електронного  документа.  Електронний

документообіг.  Суб'єкти  електронного  документообігу.  Службовий  документ.
Документування управлінської інформації.  Юридична сила. Організування роботи зі
службовими  документами.  Документна  інформація.  Документація.  Документообіг.
Архівний документ. 

Тема  6.  Правові  основи  підготовки  фахівців  з  документознавства  та
інформаційної діяльності у закладах вищої освіти України. 

Зміст і структура вищої освіти України. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні
вищої освіти. Документи про вищу освіту

Тема 7. Змістові модулі документаційно-інформаційної підготовки фахівців.
Система  стандартів  вищої  освіти  в  Україні.  Нормативний  цикл  навчальних

дисциплін. Цикл навчальних дисциплін вільного вибору студентом.

Змістовий  модуль  2.  Об'єкти  і  види  професійної  діяльності  у  сфері
документно-інформаційних комунікацій.

Тема 8. Історія розвитку професії і спеціальності. 
Давньоруська  держава.  Литовська  держава.  Генеральна  військова  канцелярія.

Працівники приказного діловодства. Працівники колезького діловодства. Канцелярські
працівники виконавчого діловодства. Розвиток спеціальності у ХХ столітті. 

Тема 9. Інформаційні продукти і послуги.
Ринок  інформаційних  продуктів  та  послуг.  Структура  товарів  та  послуг

інформаційного  ринку.  Інформаційний  консалтинг.  Професійні  вимоги  до
інформаційних консультантів. 

Тема 10. Виробники інформаційних продуктів і послуг.
Класифікація  виробників  інформаційних  послуг  і  продуктів.  Сектор  ділової

інформації  та  інформації  для  спеціалістів.  Сектор  споживчої  інформації  та  послуг
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освіти. 
Тема 11. Інформаційне забезпечення державного управління.
Державне  управління:  основні  положення  й  поняття.  Реалізація  функцій

державного управління. Складові інформатизації державного управління.
Тема 12. Документаційне забезпечення управління.
Функції  управління.  Організаційна  структура  управління Ієрархічний

(механістичний) тип структур управління.

Тема  13.  Об’єкти  і  види  професійної  діяльності  у  сфері  документно-
інформаційних комунікацій. 

Сфера  економічної  діяльності  фахівця  з  документознавства  та  інформаційної
діяльності. Первинні посади у сфері документознавства та інформаційної діяльності

Тема  14.  Об’єкти  і  види  професійної  діяльності  у  сфері  документно-
інформаційних комунікацій.

Основні  напрями  професійної  діяльності  фахівця  з  документознавства  та
інформаційної  діяльності.  Види  робіт,  які  має  виконувати  фахівець  з
документознавства та інформаційної діяльності. 

3. Рекомендована література
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України. – 1992. – № 48. 
10. Про науково-технічну інформацію» : Закон України від 25.06.1993 р. №3322, зі

змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  України  №762-ІV  від  15.05.2003)  //  Правове
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нормативних актів / Укладачі З.І.Тимошенко. Я.О.Чепуренко. – К. : Європ. ун-ту, 2004. –
С.31-44.

11. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України від 24.12.93
р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №2.

12. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.98 // Закони
України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. – К.: Книга, 1998. – Т. 15. – С.134-145.

13.  Про обов’язковий примірник документів  :  Закон  України від  09.04.1999 р.  //
Офіційний вісник України.  –  1999.  –  № 18.  (Із  змінами,  внесеними згідно із  Законом
№2953-ІІІ (2953-14) від 17.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 17.

14. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. –
№21.

15. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015
роки» : Закон України від 9.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12.

16. Про стандартизацію : Закон України від 17.05.2001 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 2001. – № 31. 

17.  Положення про  освітньо-кваліфікаційні  рівні  (ступеневу освіту),  затверджено
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  20.01.1998.  –  №65.  Режим  доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/65-98-п 
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18.   Веб  2.0,  библиотеки  и  информационная  грамотность  :  сб.  публ  .  /  ред.:

П. Годвин , Дж. Паркер; [науч . ред. Я. Л. Шрайберг; пер. с англ. Е. В. Малявской]. – СПб. :
Профессия, 2011. – 237 с. – (Новые библиотечные технологии).

19. Жежнич П. І. Технології інформаційного менеджменту : Навчальний посібник /
П. І. Жежнич. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,
2010. − 260 с.

20.  Загорецька  О.М.  Нормативне  та  науково-методичне  забезпечення  організації
діловодства в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття : Дис. на здобуття …
к.і.н.  07.00.10  /  Держкомархів  України;  Укр.  наук.-дослідний  інститут  арх.  справи  та
документознавства. – К., 2005. – 186 с.

21. Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посібник / І. В.
Захарова, Л. Я. Філіпова. – К. : Центр учб. л- ри, 2013. – 335 с.

22.  Илюшенко  М.П.  История  делопроизводства  в  дореволюционной  России
/М.П.Илюшенко. – М. : РГГУ, 1993. 

23. Костров А.В. Основы информационного менеджмента : Учебное пособие / А.В.
Костров. –  М. : Финансы и статистика, 2001. – 243 с.

24. Кузьмін О.Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав,
2003. – 416 с.

25. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління:
[Навч. посібник] / С. П. Кулицький. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

26. Ларин М. В. Управление документацией и новые информационные технологии /
М.В. Ларин. – М. : Науч. книга, 1998. – 187 с.

27. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп.
та перероб. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.

28. Панченко П.П., Захарова І.В., Клименко Т.В. Вступ до фаху: Навчальний посібник
для студентів спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність. – Черкаси. –
СУЕМ, 2007. – 88 с.
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29. Степанов В. Ю. Державна інформаційна політика: формування та реалізація :
монографія / В. Ю. Степанов. – Х. : С.А.М., 2013. – 486 с.

30. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник.. – К.:
КНЕУ, 2002. – 224 с.

31. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г.М. Швецова-     Водка.
– К. : Знання, 2007. – 398 с.
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