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Вступ 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Документне фондознавство» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа. 

Предметом вивчення дисципліни є документні фонди країни ‒ їх склад, формування, 

основні характеристики, законодавча база щодо функціонування.    

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Документне фондознавство» органічно 

поєднана з такими дисциплінами як «Документознавство», «Архівознавство», «Організація 

діяльності інформаційних установ», «Діловодство». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Документне фондознавство» є: 

 - сформувати у студента комплексні знання про документні фонди країни як основу акумуляції та 

аналітико-синтетичної обробки документних ресурсів. Дати знання про сучасні форми організації 

документного фонду; 

- випрацювати вміння теоретичного аналізу потреби створення, розвитку та використання документного 

фонду установи чи організації незалежно від форм власності.  

- закріпити навички практичної роботи з законодавчою базою й нормативними актами, які регулюють 

діяльність документних фондів. Характеризувати типові документні фонди міста та регіону. 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Документне фондознавство» є: 

 - узагальнення і систематизування знань студентів, отриманих під час вивчення дисциплін 

«Документознавство»,  «Лінгвістичні основи документознавства», «Архівознавство», 

«Книгознавство», «Діловодство»; 

- створення основи для успішного оволодіння дисциплінами професійно-орієнтованого циклу  

- підготовка теоретичної бази для проведення навчальної і виробничої практики студентів 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- особливості формування документних фондів організацій та установ; 

- специфіку формування окремих документних фондів; 

- сучасні технології збору, обробки та збереження документної інформації у фонді. 

уміти: 

- складати повний опис документного фонду; 

- складати перспективний план розвитку фонду; 

- проводити дослідження стану документообігу у фонді; 

- використовувати сучасні технології збору, обробки та збереження документної інформації. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи документного фондознавства 

Тема 1 Вступ до навчальної дисципліни «Документне фондознавство» 

Документні фонди як інформаційна наука та навчальна дисципліна: об’єкт, предмет, цілі, 

задачі, методи. Стан розвитку фондознавчих досліджень в Україні. Зв’язок з іншими дисциплінами 

фундаментального циклу та циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Структура дисципліни. 

Види навчальної діяльності та форми контролю знань дисципліни. Джерельна база дисципліни. 

Рекомендована література. 

Тема 2 Документні фонди країни: загальна характеристика 

Основні організації та установи країни, що мають документні фонди (бібліотеки, органи 

науково-технічної інформації, архіви, музеї, книжкова палата, диско-, відео-, фільмотеки, заклади 

торгівлі документами, систематизовані зібрання документів фірм, банків, бірж, акціонерних 

товариств, підприємств, особисті, сімейні, домашні зібрання документів), як система: сутність, 

функції, характерні риси.  

Особливості кількісного та якісного складу і розвитку документних фондів державних 

бібліотек. 

Тема 3 Документний фонд: сутність, властивості, еволюція, параметри 

Документний фонд: сутність поняття, еволюція та сучасне визначення терміну. 

Технологічні функції документного фонду: кумулятивна, організаційна, використання. 

Соціальні функції документного фонду: інформаційна, освітня, педагогічна, сприяння розпитку 

науки, техніки, культури, рекреаційна. 

Властивості документного фонду: інформаційна цілісність (компактність), системність, 

внутрішня динамічність, надійність. 

Параметри документного фонду як його структурні характеристики: тематичний, видовий, 

типологічний, мовний, географічний, фірмовий діапазон, абонентська орієнтація, хронологічна 

глибина. 

Різноманітні сукупність та поєднання (комбінації)  функцій, властивостей, параметрів 

як основа створення цілісного документного фонду. 

Тема 4 Загальна технологія формування документних фондів 

Технологія формування документного фонду як цикл взаємопов’язаних процесів та 

операцій, що ведуть до організації документного фонду як цілісного утворення. Загальна 

технологічна схема, що розкриває послідовність даних процесів і операцій. 

Моделювання документного фонду як процес побудови його принципової схеми, програми 

за всіма параметрами відповідно до існуючих соціальних функцій документного фонду. Види 

моделей, методика їх використання. 
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Комплектування документного фонду як процес його забезпечення систематизованим 

пакетом документів. Види комплектування. Техніка комплектування. Відбір. Джерела придбання 

документів. 

Облік документних фондів як реєстрація документів, що прибувають до фонду та 

вилучаються з нього. Одиниці обліку. Сумарний та індивідуальний облік документного фонду. 

Спеціальна фондова обробка документів: адресно-пошукова та технічна. 

Розстановка документів: цілі, вимоги. Способи розстановок документного фонду: 

предметні, систематичні, тематичні, алфавітні, мовні, топографічні, географічні, нумераційні 

(порядкові), хронологічні, формативні, координативні. 

Розміщення документного фонду як процес визначення його розташування у приміщенні 

фондосховищ різних конструкцій. Системи розміщення документних фондів: магазинна чи гнучке 

планування. 

Зберігання та забезпечення цілості документного фонду як процес збереження усіх його 

властивостей і якостей у певний відрізок часу. Два варіанти зберігання: тимчасове та довічне 

Режими зберігання: обліковий, температурний, вологісний, світловий, хіміко-біологічний, 

електронний, механічний. 

Використання документного фонду: активне, надактивне; малоактивне. Одиниці 

вимірювання використання документів. 

Вивчення документного фонду: цілі, методи, результати. 

Виключення документів із документного фонду: поняття, методика проведення, канали 

перерозподілу документів. 

Управління документним фондом: поняття, сфери реалізації, методика здійснення. 

Змістовий модуль 2. Документні фонди установ, підприємств, організацій 

Тема 1 Документні фонди державних бібліотек: формування та використання 

Бібліотечний фонд: сутність та еволюція терміну, сьогоднішнє тлумачення. Система 

бібліотечних фондів країни. 

Основні процеси формування документних фондів, державних бібліотек: комплектування, 

організація, виключення та особливості їх вияву в бібліотеках різних типів і видів. 

Використання фонду як результат його формування.«Закон відповідності». 

Тема 2 Документні фонди органів науково-технічної інформації: формування і 

використання 

Система документних фондів органів науково-технічної інформації країни. Особливості 

технологічного циклу формування документного фонду органу науково-технічної інформації з 

урахуванням його підпорядкованості. Специфіка обліку. Мінімізація фонду. Використання різних 

систем розміщення документів. Інтенсивність видачі документів відповідно до попиту читачів. 
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Тема 3 Документні фонди архівів: формування і використання 

Система документних фондів архівів країни. Структура державних архівів України. 

Особливості технологічного циклу формування документного фонду, архіву будь-якої установи, 

організації, фірми, підприємства, особи. Використання документних фондів державних архівів. 

Тема 4 Документні фонди музеїв: формування і використання 

Система документних фондів музеїв країни. Особливості технологічного циклу формування 

документного фонду музею. Сувора експертиза як основа відбору документів. Випадкові 

надходження до фонду. Експонування документів як форма їх використання. 

Тема 5 Документні фонди фірм, банків, бірж, акціонерних товариств, підприємств: 

формування і використання 

Структурування документних фондів фірм, банків, бірж, акціонерних товариств, 

підприємств на три групи. Бібліотечно-інформаційний фонд як бізнес-бібліотека (ділова 

бібліотека) фірми. Архівний фонд фірми. Фонд документо-торговельного відділення фірм як фонд 

публікацій, що фірма видає для розповсюдження за давнішніми замовленнями. Залежність 

формування та використання документного фонду фірми від конкуренції поміж однопрофільними 

фірмами. Особливості зберігання у режимі внутрішньої замкненості. 

Тема 6 Особисті, сімейні, домашні документні фонди: формування і використання 

Особистий, сімейний, домашній документний фонд у системі документних фондів 

інформаційних служб країни. Особливості структурування особистого, сімейного, домашнього 

документного фонду. Своєрідність формування даних фондів. Взаємодія особистих, сімейних, 

домашніх та державних документних фондів. Довідковий характер основного масиву особистого, 

сімейного, домашнього документного фонду. 

Теми семінарських занять 

1. Трансформація поняття «документ» на початку ХХІ ст. Документ як основа документного 

фонду. 

2. Місце документного ресурсу в соціальній системі. 

3. Загальна технологія формування документних фондів. 

4. Документні фонди державних бібліотек: формування та використання. 

5. Документні фонди архівів: формування та використання 

6. Документні фонди музеїв: формування та використання 

7. Документні фонди органів науково-технічної інформації: формування і використання. 

8. Документні фонди диско-, відео-, фільмотек: формування і використання. 

9. Документні фонди установ торгівлі документами: формування і розповсюдження. 

10. Документні фонди фірм, банків, бірж, акціонерних товариств, підприємств: формування 

і використання 
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Теми практичних занять 

1. Загальна технологія формування документних фондів. 

2. Документні фонди державних бібліотек: формування та використання. 

3. Документні фонди архівів: формування та використання. 

4. Документні фонди музеїв: формування та використання. 

5. Документні фонди органів науково-технічної інформації: формування і використання. 

6. Документні фонди Книжкової палати: формування і використання. 

7. Документні фонди диско-, відео-, фільмотек: формування і використання. 

8. Документні фонди установ торгівлі документами: формування і розповсюдження. 

9. Документні фонди фірм, банків, бірж, акціонерних товариств, підприємств: формування і 

використання. 

10. Особисті, сімейні, домашні документні фонди: формування і використання. 

3. Рекомендована література 
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березня 2000 року // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 15292/2000. − К., 

2000. − №37. − 23 с. 
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2000 року // Офіційний Вісник України (Офіційний Вісник України 2000. −№ 13.−14.04.2000; 
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року // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 22049/2002. − К., 2002. − №61. − 

29 с. 
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березня 2002 року // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 23108/2002. − К., 

2002. − №21. − 14 с. 

15. Про державний архів області, міста Києва і Севастополя : Типове положення від 06 листопада 

2002 року // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів №23551/2002 (Офіційний 

Вісник України.−2002.−№ 44; Урядовий кур’єр. −2002. − № 206. − від 06.11.2002). − К., 2002. − 

№48. − 6 с. 

16. Про секретний архівний підрозділ державного органу, підприємства, установи і організації : 

Типове положення від 23 вересня 1997 року // Єдиний державний реєстр нормативно-правових 

актів № 3846/1997 (Офіційний Вісник України. − 1997. − № 38. − від 23.09.97) − К., 1997. − №28. − 
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листопада 2001 року // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів №18977/200. − К., 

2001. − №58. − 17 с. 
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реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами : Порядок 

від 19 квітня 2002 року // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 22502/2002 

(Офіційний Вісник України. − 2002. − № 22). − К., 2002. − №35. − 17 с. 
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державної реєстрації документів Національного архівного фонду. Порядок віднесення документів 

Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного 

культурного надбання та зберігання : Порядок від 03 вересня 2002 року // Єдиний державний 

реєстр нормативно-правових актів № 23624/2002 (Офіційний Вісник України. − 2002. − № 47; 
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2002. − №221. − від 27.11.2002). − К., 2002. − №12. − 9 с. 

Додаткова 

1. Бондаренко І. Навчання фахівців з реставрації та консервації бібліотечних і архівних 

документів: реалії та перспективи / І. Бондаренко. − Львів. : Зірка, 2005. − 167с. 

2. Организация сохранности книжных фондов в академических библиотеках : сб. науч. тр. / отв. 

редактор И. В. Лучнов. − М., 1986. − 99с. 

3. Прудніков С. Інструкції, що регламентують реставрацію документальних пам’яток у музеях 

системи Міністерства культури і мистецтв України // Бібліотечний вісник. − К., 2002. − № 3. − 

С.43-51. 

4. Сенченко М. Що таке книга // Вісник книжкової палати. − К., 2001. − № 1. − С.18-20. 

5. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури : посібник / 

НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. − К.: НБУВ, 2002. − 209 с. 

6. Столяров Ю. Н. Документный ресурс: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 224 с. 

7. Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник / Ю. Н. Столяров. – М., 1991. – 271 с. 

8. Терешин В. И. Библиотечный фонд: учеб. пособие / В. И. Терешин. – М.,1994.– 174 с. 
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приватній формах власності.  



10 
 

  

10. МЕГА-НАУ [Електронний ресурс]; [сайт]: українська версія / МЕГА-НАУ. – Електронний 

текст і графічні дані. – К. : Професійна юридична система, 2012. – Режим доступу: 
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текст і графічні дані. – К. : Професійна юридична система, 2012. – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/ (Дата звернення: 15.01.2014). – Порядок зберігання електронних документів в 

архівних установах.  

13. МЕГА-НАУ [Електронний ресурс]; [сайт]: українська версія / МЕГА-НАУ. – Електронний 

текст і графічні дані. – К. : Професійна юридична система, 2012. – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/ (Дата звернення: 15.01.2014). – Примірне положення про архівний підрозділ 

державної наукової установи, музею і бібліотеки. 

14. МЕГА-НАУ [Електронний ресурс]; [сайт]: українська версія / МЕГА-НАУ. – Електронний 

текст і графічні дані. – К. : Професійна юридична система, 2012. – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/ (Дата звернення: 15.01.2014). – Тимчасові примірні норми часу на основні 

процеси бібліотечної роботи. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

         5.Засоби діагностики успішності навчання:  

 Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які 

передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і 

передбачає перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра.  

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних і семінарських занять з 

дисципліни – модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати 

тексти, здатності осмислити зміст кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово 

представити певний матеріал.  

Формою модульного контролю є модульна контрольна робота.  
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Семестровий контроль проводиться у формі іспиту в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом 

та графіком навчального процесу.  

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, рейтингова  система 

оцінювання передбачає використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, контрольна 

модульна, підсумкова модульна, підсумкова семестрова, підсумкова з дисципліни. 

 

 


