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ВСТУП 

 

 

«Історія зарубіжної науки про документ» – навчальна дисципліна, яка в 

контексті сучасних досягнень документознавчої думки посилює світоглядну і 

теоретичну професійну підготовку магістрів зі спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа».  Цей навчальний курс повинен сформувати 

знання щодо генезису, еволюції та сучасного стану науки про документ; дати 

теоретико-методологічні засади науки про документ, визначити основні сучасні 

концепції документознавства. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування наукового знання 

про документ у єдності його інформаційного та матеріального складника, про 

закономірності створення та функціонування документів у суспільстві. Змістом  

навчальної дисципліни є загальнотеоретичні, історичні й організаційно-

методичні проблеми науки про документ і документно-комунікаційну 

діяльність, тобто її сутність, об’єкт, предмет і структура, термінологія, 

концепції, визначення співвідношення з іншими науками, закономірності та 

принципи розвитку й функціонування документа в системі документних 

комунікацій тощо. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Історія зарубіжної наук 

про документ» органічно поєднана з такими дисциплінами як «Інформатика», 

«Книгознавство», «Бібліотекознавство», «Бібліографознавство», «Історичне 

джерелознавство», «Архівознавство», «Теорія діловодства», «Теорія соціальних 

комунікацій»,  «Теорія документальних потоків». 

1 Мета та завдання навчальної дисципліни  

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Історія зарубіжної науки 

про документ» є: 

– ознайомити студентів із теоретичними та методологічними засадами 

документознавства як науки, поглибити їхні знання в галузі 



фундаментальних документознавчих досліджень. 

– віддзеркалити досягнення сучасного документознавства, ознайомити з 

дискусіями з документознавчих проблем, запропонувати альтернативні 

підходи до їх розв’язання , що має стимулювати самостійну творчу 

діяльність студентів; 

– надати цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає найбільш 

стабільні й довготривалі характеристики, загальні властивості, ознаки й 

функції документа, що має слугувати дослідженню особливостей та 

закономірностей створення й функціонування систем документації, 

забезпеченню суспільства якісною документованою інформацією, рішенню 

концептуальних питань із теорії документної інформації в різних сферах 

практичної роботи. 

 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія зарубіжної науки 

про документ» є: 

– розширити уявлення студентів про предмет документознавства, його 

співвідношення з іншими навчальними дисциплінами документально-

комунікаційного циклу; 

– розглянути еволюцію та сутність основних концепцій щодо структури 

документознавства як науки; 

– висвітлити основні етапи інституціоналізації документознавства як 

навчальної  дисципліни; 

– розкрити статус документознавства; 

– розглянути сучасну терміносистему документознавства; 

– поглибити знання про феномен документа як об’єкт 

документознавства; 

– узагальнити сучасні концептуальні підходи до класифікації документа; 

– вивчити особливості галузевого документування; 

– сформувати уявлення про здобутки зарубіжного документознавства; 

– проаналізувати галузеве документознавство як важливий напрям 



розвитку вітчизняної науки про документ; 

– дослідити розвиток документальних комунікацій у соціальній 

комунікативній системі; 

– схарактеризувати документні потоки та масиви в системі 

документальних комунікацій.  

 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– об’єкт, предмет, структуру документознавства як науки; 

– основні концепції науки про документ; 

– еволюцію поглядів на документознавство як науку;  

– історіографію документознавства, її основні персоналії;  

– онтологічні ознаки документа, сучасні проблеми його класифікації; 

– визначення базових документознавчих термінів;  

– зарубіжний досвід керування документацією; 

– юридичне та управлінське документування; 

– сутність документальних комунікацій та їх функціональні особливості; 

– особливості розвитку документальних потоків та масивів у контексті 

інформатизації суспільства; 

уміти: 

– самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних 

засадах документознавства; 

– обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем 

документознавства; 

– класифікувати будь-які види документів за сутнісними ознаками їх 

поділу на групи та види; 

– визначати внесок провідних учених-документознавців в 

інституціоналізацію документознавства як науки;  

– давати критичну оцінку сучасним концепціям щодо визначення 

сутності документа та структурування документознавства як 



навчальної дисципліни;  

– обґрунтувати власний предмет дослідження документознавства; 

– аналізувати переваги та недоліки сучасного понятійного апарату 

документознавства;  

– класифікувати документи за ознаками, що відбивають специфіку 

знакової, інформаційної та матеріальної складових, а також 

особливості його функціонування у зовнішньому середовищі; 

– визначати онтологічний та функціональний статус документа. 

 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

  

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п сем інд с.р. л п сем інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Модуль 1 

Тема 1. Вступ. 
Становлення 

зарубіжної науки 
про документ 
Історія зарубіжної 

науки про 
документ як 

навчальна 
дисципліна 

10 1 – 1 – 8 10 0,25 – 0,25 – 9,5 

Тема 2 
Початковий етап 

накопичення 
емпіричних знань 

про документ 

10 1 – 1 – 8 105 0,25 – 
-

0,25 
– 9,5 

Тема 3 
Трактування 
документа в епоху 

античності 
 

10 1 – 2 – 7 10 1 –  – 9 

Тема 4. Наука про 

документ у часи 
10 2 – 2 – 6 10 0,5 – - – 9,5 



Середньовіччя 

Тема 5 Документ в 

епоху 
Відродження  

10 2 – 2 – 6 10 0,5 – - – 9,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 2   

Тема 6 Розвиток 
галузей знань про 
документ в епоху 

Просвітництва і 
романтизму 

 

10 2 – 2 – 6 10 1 – 0,25 – 8,75 

Тема 7 Розвиток 
знань про 

документ у другій 
половині XIX - у 

першій третині 
початку XX 
століття  

 
 

10 2 – 2 – 6 10 1 – 0,25 – 8,75 

Тема 8 

Формування науки 
про документ у 
країнах Західної 

Європи і США в 
30-40 р.р. XX 

століття 
 

10 2 – 2 – 6 10 0,5 – – – 9,5 

Тема 9 Зарубіжна 
наука про 

документ у другій 
половині XX - на 

початку XXI 
століть 
 

 

10 1 – 2 – 7 10 0,5 – – – 9,5 

Усього годин  90 14 – 16 – 60 90 6 – 2 – 82 

 
 

 
2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

    Тема 1 Вступ. Становлення зарубіжної науки про документ Історія 

зарубіжної науки про документ як навчальна дисципліна   



Мета та завдання навчального курсу, об’єкт і предмет дослідження, його 

структура. Міждисциплінарні зв’язки навчального курсу. Джерельна та 

історіографічна база  навчальної дисципліни.  Основні етапи розвитку науки. 

Теоретичні засади історії зарубіжної науки про документ. Передумови 

виникнення документа. Сутність поняття «документ» та уявлення про нього в 

різні часи.     

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під терміном «документ»? Як відбувалася еволюція цього 

поняття? 

2. Які існують концепції документа? У чому їх сутність? 

3. Як ІЗНД пов’язана з іншими науками ? 

4. Назвіть основні етапи розвитку ІЗНД? 

5. Коли виникли документи? 

6. Що ми розуміємо  під поняттям «документ» первісної епохи? 

7. Хто з українських істориків сформував школу документалістів?  

У чому полягали її завдання? 

Література: [1, с.10 – 81; 2, с.3 – 98; 21]. 

 

Тема 2 Початковий етап накопичення емпіричних знань про документ 

Особливості переддокументного періоду. Перші спроби передачі 

інформації. Винайдення письма. Держави Стародавнього Сходу: перші 

документи. Розвиток документа в країнах Стародавньої Месопотамії. 

Класифікація документів у бібліотеках вавилонських царів. Тексти правового 

змісту. Документи у Стародавньому Єгипті. Розвиток діловодства в 

Стародавньому Китаї. Винайдення паперу як потужний поштовх у розвитку 

документа і розширення сфер його використання. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Коли виникло письмо? 

2. Які види давнього письма ви знаєте? 



3. Які матеріали для письма використовували в давнину? 

4. У якій країні винайшли папір? 

5. Де з’явилися перші бібліотеки? 

6. Які документи Межиріччя ви знаєте? 

7. Які документи залишив після себе цар Давид?  

8. Автором яких документів був цар Соломон?  

9. Які документи містяться в пірамідах?  

10. Коли був створений Старий Завіт?  

Література: [1, с.81– 114; 2, с.3 – 98; 3, с.3 – 94; 4, с.3 – 163; 12, с.3– 204; 14, 

с.11– 61; 16, с.3 – 165; 18; 19; 20; 21]. 

 

3. Трактування документа в епоху античності 

Загальна характеристика античного суспільства. Вплив країн Сходу на розвиток 

діловодства міст-держав Стародавьої Греції. Особливості створення документів 

у грецьких полісах. Винайдення алфавіту. Формування наукових знань. Перші 

спроби здійснення класифікації документів. Внесок давньогрецьких логографів, 

філософів, істориків у накопичення уявлень, емпіричних знань про документ. 

Зародження джерелознавства. Александрійська школа та її вплив на розвиток 

наукових знань. Юридичні документи Стародавнього Риму. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що ми називаємо  античним суспільством?  

2. Які головні особливості давньогрецьких документів? 

3. Які матеріали використовували стародавні греки під час складанні 

документів? 

4. Які базові  пріоритетні принципи  покладено в закони Солона? 

5. Які головні завдання державної політики містяться в законі 12 таблиць? 

6. Які бібліотеки  періоду античності ви знаєте? 

7. Які науки античності займалися дослідженням документа?  

8. У яких установах Стародавнього Риму зберігалися документи? 



9. Якими документами керувалися римські юристи ?  

10. Як використовували документи античні історики? 

Література: [2, с.11–19; 6, с.7–79; 14, с.190 –256; 15, с.3–143; 21; 23]. 

 

  Тема 4 Наука про документ у часи Середньовіччя 

 Документи діловодства у ранньому середньовіччі. Загальна характеристика 

складу документів і організації діловодства в епоху середньовіччя. Варварські 

правди. Діловодство у Візантійській імперії. Вплив церкви на розвиток науки 

про документ. Юридичні документи в епоху розвинутого феодалізму. 

Публікації архівних матеріалів. Середньовічна наука. Схоластика. Університети 

як наукові центри Розвиток суспільно-політичних, економічних відносин  у 

середньовічній державі, зростання ролі бюрократичного апарату для 

функціонування державного механізму влади.  

Винахід Й. Гутенберга та його значення для розвитку документа, 

інформаційно-документальної сфери суспільства. Складання систем 

документації в епоху середньовіччя. Уніфікація документів. Методичні 

рекомендації щодо складання, оформлення документа в епоху середньовіччя 

(«Liber diurnus» Ватикану, «Rationes dictandi prosaice» Гуго Болонського). 

Канцелярська практика королівських історіографів, державних антикварів 

і вдосконалення інституту реквізитів, ієрархії документів, розвиток схем 

класифікації документів в епоху Середньовіччя. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Якими документами користувалися в середні віки? 

2. Який був вплив католицької церкви на розвиток документів? 

3. Які методичні рекомендоції щодо оформлення документів існували в 

ранньому середньовіччі? 

4. Чим займалися державні антикварії? 

5. Яка ієрархія документів використовувалася в Середньовіччі?  

6. Які схеми класифікації документів діяли в Середньовіччі ?  



7. Хто належав до штату середньовічної канцелярії? 

8. Що таке схоластика? 

9. У чому сутність магдебурзького права і його роль у розвитку документа? 

10. Де існували архіви в Середньовіччі? 

Література: [2, с.18 – 33; 5, с.3 – 205; 6, с.111 – 200, 253 –283; 13; 14, с.329 –

397; 17, с.3 – 365; 21]. 

 

Тема 5 Документ в епоху Відродження 

  Соціальні та культурні зміни в XVI столітті та їх вплив на розвиток 

діловодства. Форми дослідження канонічних текстів. Герменевтика і 

екзегетика.  

  Дослідження історичних джерел у часи Відродження. Спеціальні 

історичні дисципліни у вивченні документів. Теоретики архівної справи в часи 

пізнього Середньовіччя. Історична наука в XV – XVI ст.  

  Вплив теорій держави та  права на управлінську сферу суспільства        

(Ж. Боден, Г. Гроцій, Н. Макіавеллі, М. Лютер). Закладення засад історичної та  

філологічної критики у працях Лоренцо Валли. Новий методологічний підхід 

до історичних джерел у творах Флавіо Біонді. Трактат Жана Бодена «Метод для 

легкого пізнання історії». Еволюція перших галузей знань на рівні 

різноаспектного дослідження документа: дипломатики, палеографії, 

текстології, бібліографії в епоху бароко. 

Питання для самоперевірки 

1. Які процеси ми називаємо епохою Відродження?  

2. Які  політичні зміни XVI століття вплинули на діловодство ? 

3. Що таке герменевика? 

4. Що таке екзегетика? 

5. Кого ви знаєте з теоретиків архівної справи доби Відродження ? 

6. Які методи підходу до історичних джерел застосував Флавіо Біондо? 

7. Що таке палеографія? 

8. Що таке дипломатика? 



9. Що таке текстологія? 

10.  Яку роль відіграло бароко в оформленні документів  

Література: [8, с.3 – 325; 9, 3 – 158; 10, с.3 – 414; 17, с.3 – 365; 21; 22]. 

 

  Тема 6 Розвиток галузей знань про документ в епоху Просвітництва і 

романтизму 

Епоха Просвітництва як цивілізаційно-культурна течія. Особливості 

наукового процесу в епоху Просвітництва. Просвітницькі ідеї і практика 

державного будівництва.  

Розвиток галузей знань про інформаційну, матеріальну складові 

документа в епоху Просвітництва. Зародження  та  розвиток книгознавства.       

Г. Ф. Дебюр і М. Деніс про пізнання документа. Характеристика романтизму як 

ідейного руху в літературі, науці, мистецтві. Епоха романтизму: інтернальні та 

екстернальні чинники розвитку науки, особливості її форм організації, змісту. 

Учення Ф. Шлейермахера про принципи підходу до твору як джерела.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Як просвітницькі ідеї вплинули на розвиток документа ? 

2. У чому заслуга М. Деніса як дослідника документа ? 

3. У чому полягає сутність романтизму та його вплив на розвиток культури? 

4. Яка   документознавча наука з’явилася в період просвітництва ? 

5. У чому сутність романтизму? 

6. Як просвітницькі ідеї вплинули на державне будівництво? 

7. Які  законодавчі документи з’явилися в епоху просвітництва ? 

8. Які філософи започаткували добу просвітництва? 

9. Як  романтизм позначився в історичному джерелознавстві? 

10. Які принципи підходу до документів заклав Шлейермахер?  

Література: [2, с.41 – 47; 6, с.253 – 283; 7, с.3 – 293; 14, с.39 – 557.]. 

 

 



 

 

 

 Тема 7  Розвиток знань про документ у другій половині XIX - в 

першій третині початку XX століття  

Позитивістські підходи в теорії, методології науки та  галузі знань про 

документ. Віденський неопозитивістський гурток і новаційні засади 

внутрішньої критики документа. 

Теоретико-методологічне обґрунтування джерелознавчого аналізу у др.  

пол. ХІХ ст. ( Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобос).  

Міждисциплінарність наукового простору і нове окреслення змісту 

поняття «документ» у першій третині ХХ ст. Подолання позитивістської 

методології у наукових дослідженнях.  

Історичний факт та історичне джерело у концепції школи «Анналів». 

«Linguistic turn» у науці та  наука про документ. Структурно-лінгвістичні студії 

Ф. де Соссюра і критика документа.  

Ж. Дерріда – засновник деконструктивізму як особливого методу аналізу 

тексту. Фахова періодика і документаційна наука. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Кого можна зарахувати до позитивістів? 

2. Які основні риси позитивізму? 

3. Хто вважається основоположником позитивізму? 

4. Який вплив мав позитивізм на дослідження історичних джерел? 

5. Який гурток поклав початок неопозитивізму? 

6. Коли виникла школа «Аналів»?  

7. Що нового внесли позитивісти  в документознавчі дослідження? 

8. У чому сутність «лінгвістичного повороту»? 

9. Які вчені сповідували позитивізм у науці? 



10. У чому  полягала новизна підходів до вивчення документу в працях Ф. 

Броделя? 

 Література: [14, с.130 – 190, 256 – 329; 15, с.3 – 143; 21]. 

Тема 8 Формування науки про документ у країнах Західної Європи і США 

в 30-40 р.р. XX століття 

Виникнення науки про документ. Праці П. Отле та А. Лафонтена в галузі 

документознавства. Здобутки С. К. Бредфорда, Ш. Р. Ранганатан, О. Франка, 

Б. С. Віккері та ін. у галузі документації.  

Сюзанна Бріє – представниця французької школи документаційної науки. 

«Голандський посібник» як  пдгрунтя сучасної архівної теорії і практики.  

Розробка теоретичних положень архівної справи в Німеччині. Англо-

американські концепції архівної справи. Законодавство про архіви в США.  

Питання для самоперевірки 

1. Хто є батьком документознавства? 

2. Кого називають «мадам документ»? 

3. У чому особливості класифікації Ш. Рангатана? 

4. Хто був автором «Голландського посібника»? 

5. Хто належить до істориків-антикварів?  

6. Які праці написав П. Отле? 

7. На яких принципах базується архівна справа в Німеччині? 

8. Які закони регулюють архівну справу в США? 

Література: [14, 397 – 557; 24, 45 – 112]. 

 

Тема 9.  Зарубіжна наука про документ у другій половині XX – на 

початку XXI століть 

Подолання позитивістської методології у наукових дослідженнях. 

Інформація, інформаційна діяльність у сучасному постіндустріальному 

суспільстві. Інформаційна криза та формування нових напрямів у зарубіжній 

науці про документ. Інформація як основний об’єкт досліджень 



документалістики, інформатології, інформатики, інформаційної науки. 

Інформаційний менеджмент як інтеграція інформації і комунікації.  

Діяльність у сфері вивчення документа міжнародних організацій. 

ЮНЕСКО і Програма з управління документацією та архівами – RAMP. 

Міжнародна організація зі стандартизації та міжнародні стандарти з керування  

документацією. Фахова підготовка у сфері управління документацією. Фахові 

періодичні та продовжувані видання як засіб наукової комунікації і 

історіографічне джерело з історії зарубіжної науки про документ (др. пол. ХХ 

ст.).  

Перспективи розвитку зарубіжної науки про документ у ХХІ ст. 

Міжнародні наукові проекти у сфері дослідження документа (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.). Глобалізація управлінських процесів і запити до науки про 

документ. Статус документа як засобу влади, джерела інформації  та  

комунікації в постіндустріальному суспільстві. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що охоплює поняття «інформаційне суспільство»? 

2. Коли вперше був використаний термін «інформаційна війна»?  

3. Які міжнародні організації регулюють станадарти документів?  

4. Які ви знаєте фахові періодичні видання з документознавства? 

5. Яка роль документа в інформаційній війні? 

6. У чому сутність глобалізації? 

7. Що спричинило цивілізаційні зміни, які відбулися в ХХ-ХХІ ст.? 

8. За яким принципом діють інформаційні стратегії?  

9. Як виявляються інформаційні стратегії? 

10. Які пропагандистські дії поширені в ХХІ столітті?  

Література: [14, с.61 – 130, 557 – 660; 24, 311–389.]. 

 

 

 



3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

     1. Історія зарубіжної науки про документ як наукова та навчальна 

дисципліна. 

2. Міждисциплінарні зв’язки  навчального курсу історії зарубіжної науки 

про документ з філософськими, гуманітарними, технічними галузями знань. 

3. Структурно-лінгвістичні студії Ф. де Соссюра і критика документа. 

4. Передумови, причини виникнення документа. 

5. Початки документальної фіксації інформації та складання перших уявлень 

про значення документа для розвитку суспільства та держави. 

6. Особливості побутування античної науки. 

7. Здобутки александрійської філологічної школи пізньої античності у 

вивченні документа. 

8. Загальна характеристика епохи середньовіччя, її особливості, місце, 

значення в історії людства. 

9. Вплив теорій держави і права на управлінську сферу суспільства 

(Ж. Боден, Г. Гроцій, Н. Макіавеллі, М. Лютер). 

10. Розвиток суспільно-політичних, економічних відносин у середньовічній 

державі, зростання ролі бюрократичного апарату для функціонування 

державного механізму влади. 

11. Загальна характеристика складу документів і організації діловодства в 

епоху середньовіччя. 

12. Винахід Й. Гутенберга та його значення для розвитку документа, 

інформаційно-документальної сфери суспільства. 

13. Складання систем документації в епоху середньовіччя. Уніфікація 

документів. 

14. Методичні рекомендації до складання, оформлення документа в епоху 

середньовіччя («Liber diurnus» Ватикану, «Rationes dictandi prosaic» Гуго 

Болонського). 

15. Характеристика середньовічної науки. 



16. Дослідження інформаційної складової документа в епоху середньовіччя. 

17. Релігійна екзегетика і літературна критика про  витлумачення тексту 

документа. 

18. Принципи герменевтики, розроблені Августином «Блаженним» 

Аврелієм. 

19. Поворот у герменевтиці, здійснений Матіусом Флавієм Іллірійським. 

20. Роль середньовічних університетів у розвитку науки. 

21. Закладення засад історичної  та  філологічної критики у працях Л. Валли. 

22. Новий методологічний підхід до історичних джерел у творах Ф. Біонді. 

23. Еволюція перших галузей знань на рівні різноаспектного дослідження 

документа: дипломатики, палеографії, текстології, бібліографії в епоху бароко. 

24. Розвиток критичного методу дослідження документів центуріатами.  

25. Жан Мабійон – «батько» спеціальних історичних дисциплін. 

26. Бернар де Монфокон – основоположник грецької палеографії. 

27. Зародження науки про архіви. 

28. Розвиток критичного методу аналізу джерел у працях Дж. Віко. 

29. Внесок істориків-антикварів у розвиток методу критичного аналізу 

джерел. 

30. Епоха Просвітництва як цивілізаційно-культурна течія. 

31. Особливості наукового процесу в епоху Просвітництва.  

32. Просвітницькі ідеї та  практика державного будівництва. 

33. Розвиток галузей знань про інформаційну, матеріальну складові 

документа в епоху Просвітництва. 

34. Зародження та  розвиток книгознавства. 

35. Г. Ф. Дебюр і М. Деніс про пізнання документа. 

36. Характеристика романтизму як ідейного руху в літературі, науці, 

мистецтві. 

37. Епоха романтизму: інтернальні та екстернальні чинники розвитку науки, 

особливості її форм організації, змісту. 

38. Учення Ф.Шлейермахера про принципи підходу до твору як джерела. 



39. Складання практичного діловодства як системи регламентування 

документальної діяльності органів влади і управління, організації роботи з 

документами. 

40. Значення архівознавчих праць для розвитку знань про документ. 

41. Релігійна екзегетика і літературна критика про витлумачення тексту 

документа. Критика історичного документа Ранке, Нібуром. 

42. Історико-філологічні дослідження документа в бібліографії, бібліології , 

книгознавстві у ХІХ ст. 

43. Характерні риси розвитку архівної справи у кінці ХVІІІ – ХІХ ст. 

44. Місце епох Просвітництва та романтизму в історії зарубіжної науки про 

документ. 

45. Позитивістські підходи в теорії, методології науки і галузі знань про 

документ. 

46. Теоретико-методологічне обгрунтування джерелознавчого аналізу у др. 

пол. ХІХ ст. (Ш.Ланглуа, Ш.Сеньобос). 

47. Міждисциплінарність наукового простору і нове окреслення змісту 

поняття «документ» у першій половині ХХ ст. 

48. Історичний факт і історичне джерело у концепції школи «Анналів». 

49. «Linguistic turn» у науці  та  наука про документ. 

50. Віденський неопозитивістський гурток і новаційні засади внутрішньої 

критики документа. 

51. Структурно-лінгвістичні студії Ф. де Соссюра і критика документа. 

52. Ж. Дерріда – засновник деконструктивізму як особливого методу аналізу 

тексту. 

53. Методологічне відокремлення гуманітарних наук.  

54. Документаційна наука. Праці П. Отле та А. Лафонтена. 

55. Фахова періодика і документаційна наука.  

56. Здобутки С. К. Бредфорда, Ш. Р. Ранганатан, О. Франка, Б. С. Віккері та 

ін. у галузі документації. 

57. Сюзанна Бріє – представниця французької школи документаційної науки. 



58. «Голландський посібник» як пыдгрунтя сучасної архівної теорії та  

практики. 

59. Розвиток архівознавства у першій половині ХХ ст. (Х. Дженкінсон. 

Т. Шеленберг). 

60. Управління документацією («records management») у США (1930–1940). 

61. Зародження нових тенденцій у зарубіжній науці про документ у першій 

половині ХХ ст. у рамках управління документацією. 

62. Подолання позитивістської методології у наукових дослідженнях.  

63. Інформація, інформаційна діяльність у сучасному постіндустріальному 

суспільстві. 

64. Інформаційна криза і формування нових напрямів у зарубіжній науці про 

документ. 

65. Інформація як основний об’єкт досліджень документалістики, 

інформатології, інформатики, інформаційної науки. 

66. Інформаційний менеджмент як інтеграція інформації і комунікації.  

67. Розвиток документознавства в країнах соціалістичного простору (1960–

1980-і рр.). 

68. Пошуки нових шляхів розвитку науки про документ після зміни 

геополітичної ситуації в Східній Європі у 1990-х рр. 

69. Управління документацією в США і Західній Європі: основні тенденції, 

здобутки, перспективи розвитку (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 

70. Діяльність у сфері вивчення документа міжнародних організацій.  

71. ЮНЕСКО і Програма з управління документацією та архівами – RAMP. 

72. Міжнародна організація зі стандартизації та міжнародні стандарти з 

управління документацією. 

73. Фахові періодичні та продовжувані видання як засіб наукової комунікації 

та  історіографічне джерело з історії зарубіжної науки про документ (друга 

половина ХХ ст.).74. Глобалізація управлінських процесів і запити до науки 

про документ.75. Статус документа як засобу влади, джерела інформації і 

комунікації в постіндустріальному суспільстві. 
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Рецензія 

 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної науки про документ»  

для студентів І курсу денної та заочної форм навчання  

зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни « Історія зарубіжної науки про документ» написані на достатньому 

рівні. Їх мета – сформувати у студентів комплексне уявлення про  історію 

розвитку документу, починаючи з найдавніших часів і до сьогодення  

Навчальне видання складається з п’яти частин: вступу, тем та 

погодинного розкладу самостійної роботи з навчальної дисципліни, питань для 

самоперевірки, літератури та запитань до модульного контролю.  

На самостійну роботу виносяться питання, які спрямовані на більш 

глибоке оволодіння навчальним матеріалом. Питання для самоперевірки 

охоплюють усі аспекти теми, що розглядається. Запропонований список 

літератури дозволить більш детально вивчити питання, передбачені 

навчальною програмою, розглянути різні підходи щодо висвітлення однієї 

теми. Запитання до іспиту дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 

Методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 

 

 

 

 

Рецензент                                    проф.  В.І. Маслак 

 



Витяг із протоколу № 1  

засідання кафедри українознавства 

 

 

від 31 серпня 2018 р. 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

  

 

СЛУХАЛИ:  доц. Крота В.О. про методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної науки про 

документ» для студентів І курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «магістр». 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної науки про 

документ» для студентів І курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «магістр». 

   

  

 

 

 

 

 Завідувач кафедри       проф. Маслак В. І.  

 

Секретар кафедри                                                 доц. Бутко Л. В. 
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засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

від «___» ___________2018 р. 

                                    Присутні: усі члени науково-методичної ради факультету 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Історія зарубіжної науки про документ» для студентів 

І курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «магістр», які підготував до 

друку доцент кафедри українознавства Крот В.О. (Інформація секретаря НМР 

ФПГіСН  Тур О. М.). 

 

СЛУХАЛИ:  секретаря НМР ФПГіСН доц. Тур О. М. про методичні вказівки 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія 

зарубіжної науки про документ» для студентів І курсу денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «магістр», які 

підготував до друку доцент кафедри українознавства Крот В. О.    

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної науки про 

документ» для студентів І курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «магістр», які підготував до 

друку доцент кафедри українознавства  Крот В. О.  
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