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ВСТУП 

 

«Історія та теорія класифікації документів» – навчальна дисципліна, яка в 

контексті сучасних досягнень документознавчої думки посилює світоглядну і 

теоретичну професійну підготовку магістрів зі спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа».  Цей курс повинен сформувати знання щодо 

генезису, еволюції і 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 і функціонування документів у 

суспільстві. Змістом  навчальної дисципліни є загальнотеоретичні, історичні та 

організаційно-методичні проблеми науки про класифікацію документів та 

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 та теорія 

класифікації документів» органічно поєднана з такими дисциплінами як 

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

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

комунікацій», «Історія зарубіжної науки про документ», «Теорія 

документальних потоків». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія та теорія 

класифікації документів» є: 

–  ознайомлення студентів з історією та теорією класифікації документів, 

, розробленими як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями;  



– отримання практичних навичок правильної класифікації документів  

різних видів, що спричинить їх ефективне опрацювання у професійній 

діяльності 

– віддзеркалити досягнення сучасного документознавства, ознайомити з 

проблемами сучасного документознавства, запропонувати 

альтернативні підходи до їх розв’язання , що має стимулювати 

самостійну творчу діяльність студентів. 

– надати цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає найбільш 

стабільні та  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, 

розв’язанню концептуальних питань із теорії документної інформації в 

різних сферах практичної роботи; 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни Історія та теорія 

класифікації документів» є: 

– розширити уявлення студентів про предмет класифікації документів, його 

співвідношення з іншими навчальними дисциплінами документально-

комунікаційного циклу; 

– розглянути еволюцію та сутність основних концепцій щодо класифікації 

документів; 

– висвітлити основні етапи розвитку проблеми класифікації документів з 

найдавніших часів і до сьогодення.   

– розглянути сучасну терміносистему  класифікації документі;  

– поглибити знання про феномен документа як об’єкт документознавства; 

– узагальнити сучасні концептуальні підходи до класифікації документа; 

– вивчити особливості класифікації в галузевому документування; 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– загальну теорію походження та функцій документів;  



– сутність ієрархії, дихотомії та  фасету; 

– найбільш поширені форми класифікації документів;  

– методи класифікації документів; 

–способи класифікації документів; 

– праці вчених з проблем класифікації документів; 

уміти: 

– аналізувати документи за різними складовими; 

– здійснювати класифікацію документів різних видів;  

 – застосовувати найбільш поширені методи класифікації;  

– класифікувати наукові видання за системою УДК та ББК; 

– самостійно оцінювати та використовувати матеріали курсу «Історія та теорія 

класифікації документів» у практичній діяльності;  

– класифікувати документи за ознаками, що відбивають специфіку знакової, 

інформаційної та матеріальної складових, а також особливості його 

функціонування у зовнішньому середовищі.  

Методичні вказівки складаються з п’яти частин: вступу, тем і погодинного 

розкладу самостійної роботи з навчальної дисципліни, питань для 

самоперевірки, літератури та запитань до іспиту.  

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. 

 

 

 

 



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
пор 

 
 

ТЕМА 

Денна форма Заочна форма  

Лекції Самостій
на робота 

Семінари Самостій
на робота 

1 ІТКД як наука та навчальна 
дисципліна. Поняття про 
класифікацію документів 

2 8 0,5 16 

2 Проблеми класифікації 
документів у зарубіжних 

документознавчих 
дослідженнях з найдавніших 
часів до кінця XIX cтоліття 

2 8 0,5 9 

3 Розвиток класифікаційних 
систем  в книгознавстві  

2 8  9 

4 Наукові розробки класифікації 

документів у Російській 
імперії, СРСР та в сучасній 

Україні та  Росії 

2 8  16 

5 Класифікація документів у 
джерелознавстві 

2 8 0,5 16 

6 Класифікація документів в 

архівознавстві 
2 8  16 

7  Класифікація наукових видань 2 8 0,5 16 

УСЬОГО: 14 72 6 98 



2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1.   Вступ. Історія та теорія класифікації документів як 

навчальна дисципліна 

Об’єкт і предмет історії та теорії класифікації документів. Мета та 

завдання  навчальної дисципліни. Зв'язок з іншими дисциплінами. 

Співвідношення понять «класифікація» і «класифікування». Завдання 

класифікування документів. Класи як рівні поділу документів. Сутність 

ієрархії, дихотомії та фасету. Джерела з тем, які винесені на розгляд. 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає навчальна дисципліна «Історія і теорія класифікації  

документів» ? 

2. Що ви розумієте під поняттям «класифікація»? 

3. Які основні види класифікації ви знаєте? 

4. Що означають принципи дихотомії та фасету? 

5. Що ми називаємо інформаційним простором? 

6. У чому різниця між класифікацією і класифікуванням? 

7. Які джерела використовує ІТКД? 

8. Які контури інформаційного простору в Україні? 

9. З якими навчальними дисциплінами пов’язана «Історія та теорія 

класифікації документів»? 

10. Що ми називаємо фасетом?   

Література: [1, с.81-114; 2, с.3-98; 3, с.3-94; 4, с.3-163; 12, с.3-204; 13, 

с.11-61; 16, с.3-16.]. 

 Тема 2 Основні теорії класифікації документів, розроблені 

зарубіжними вченими 

 Перші уявлення про класифікації документів в стародавні часи та епоху 

Середньовіччя. Класифікація наук Ф. Бекона та її вплив на бібліотечно-



бібліографічні класифікації XVII – XVIII століть. Класифікація документів за 

Анрі Клод Сен-Симоном. «Розтяжна класифікація» Ч. Кеттера*. Бібліотечна 

класифікація К. Геснера*. Класифікація двокрапкою Рангатана*. Десяткова 

класифікація М. Дьюї. Класифікація документів П. Отле. Універсальна 

десяткова класифікація (УДК). 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Коли виникли перші бібліотеки? Які вони застосували принципи 

класифікації? 

2. У бібліотеках яких країн уперше була проведена класифікація 

наявної літератури ? 

3. У чому сутність класифікації Ф. Бекона? 

4. Як вплинула класифікація Ф. Бекона на бібліотечну справу? 

5. Учому особливості класифікації Сен-Симона? 

6. У чому сутність класифікації О. Конта? 

7. У чому особливості класифікації документів П.Отле? 

8. У чому полягає сутність класифікаці Рангатана? 

9. Які заслуги має Поль Отле в документознавстві? 

10. Які переваги та недоліки має десяткова класифікація М. Дьюї ? 

Література: [1, с.114 – 198; 6, с.11–79; 14, с.190 – 256; 13, с.3–14; 21; с.2 

3–25]. 

 

ТЕМА 3  НАУКОВІ РОЗРОБКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ  В СРСР ТА В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНІ ТА РОСІЇ 

Національна класифікаційна система документів ББК. Розробка типології 

книги і класифікація друкованих видань Г. М. Швецової-Водки. Фасетно-

блочна класифікація документів Н. М. Кушніренка. Класифікація 

документальних джерел наукової інформації С. Г. Кулешова*. Класифікаційні 

розробки Ю. М. Столярова*. Класифікаційні розробки А. В.Соколова  



Питання для самоперевірки 

1. Які основні принципи класифікації ББК? 

2. У яких країнах використовується класифікація ББК? 

3. У чому полягають заслуги в галузі класифікації документів  

Г. Швецової- Водки? 

4. Які види класифікації застосовуються в книгознавстві? 

5. Проаналізуйте особливості  фасетно-блочної класифікації документів 

Н. М. Кушніренка. 

6.  Які методи класифікації документів використав Столяров?  

7. Які методи класифікації документів використав Соколов? 

8. Коли стали використовувати класифікацію ББК? 

Література: [1, с.198-331; 5, с.3-205; 6, с.111-200, 253-283; 13;  с.3-197; 

17, с.3-36.]. 

 Тема 4  Класифікація документів у галузі джерелознавства 

Поняття класифікації джерел, її завдання та значення. Спроби упорядкування та 

систематизації джерельних комплексів істориками в минулому. Класифікаційні 

ознаки і критерії класифікації джерел. Основні схеми і моделі класифікації  

джерел. Особливості класифікації писемних джерел. Класифікація 

археологічних джерел. Класифікація джерел з історії України. 

Питання для самоперевірки 

1. Які види історичних джерел вам відомі? 

2. У чому полягають завдання класифікації джерел? 

3. Які джерела можна віднести до археологічних? 

4. Як можна класифікувати речові джерела? 

5. Як можна класифікувати етнографічні джерела? 

6. Яка класифікація застосовується при групуванні письмових джерел? 

7.  Як поділяють джерела особового походження? 

8. Як класифікують джерела з української історії? 

9. Які методи використав під час класифікації джерел М. Грушевський? 

10. Як класифікували джерела історики в СРСР? 



Література: [8, с.3 – 325; 9, 3 – 158; 10, с.3–41; 13, с.3 – 35; 21, с. 22 – 45]. 

 

Тема 5 Класифікація документів у книгознавстві 

Становлення  та   розвиток  типологічних  поглядів  у  книгознавстві.  Основи 

типології. Поняття про цільове та читацьке призначення. Способи  

типологічного  пізнання  книги:  класифікація,  систематизація, типологізація.  

Основні  критерії  та  принципи  типологічного  групування  книги. 

Методологічні  аспекти  теорії  класифікації.  Модель  видання  як  інструмент 

типологічного  аналізу.  Визначення  понять:  «твір  друку»,   «видання»,   «вид 

видання», «тип видання». Значення  бібліотипології  для  теорії  книгознавства,  

потреб  практичної діяльності  (видавничої  справи,  статистики  творів  друку,  

збереження  та використання продукції).  

Питання для самоперевірки 

1. Які способи класифікації книг вам відомі? 

2. Які критерії використовують бібліотеки під час класифікації книг? 

3. Які основні ознаки використовують у типології читача? 

4. Що досліджує бібліотипологія? 

5. Що нового запропонувала Н. Швецова-Водка в типологію книг? 

6. У якій бібліотеці вперше проведена класифікація книг?  

7. Які групи читачів вам відомі? 

8. З якими групами читачів працює вузівський бібліотекар?  

9.   З якими групами читачів працює масовий  бібліотекар? 

10. З якими групами читачів працює сільський   бібліотекар?  

 

  Тема 6 Архівний фонд як класифікаційна одиниця. 

Принципи та  методика систематизації документів в архівному фонді.  

Фонди особового походження. Види документів, що належать до їх складу. 

Одиниця зберігання (архівна справа) як одиниця класифікації в межах архіву.  

Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних 

каталогах державних архівів України, її структура. Об’єднані архівні фонди*. 



Види документів, що туди входять*. Архівні колекції, види документів, що 

належать до архівних колекцій 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке фондування та яке його призначення? 

2. За якими ознаками здійснюється систематизація документів на рівні 

справи? 

3. Які ознаки самостійності фондоутворювача?  

4. Які методи ситематизації документів застосовуються в архівних 

фондах? 

5. Які вчені архівісти займалися класифікацією архівних джерел?  

6. За якими принципами групуються документи в особових фондах? 

7. За якими принципами групуються документи в архівних колекціях? 

8. На яких принципах грунтується генеральна схема класифікації  

документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України? 

9. За якими критеріями поділяються українські архіви?  

10.  Як проводиться класифікація документів у вузівському архіві? 

 

Література: [1, с.331 – 379; 6, с.253 – 283; 7, с.3 – 293; 13, с.19 – 157.]. 

 

 Тема 7 . Класифікація наукових видань  

 Поняття про наукові видання. Загальні та специфічні ознаки класифікації 

видань. Основні види наукових публікацій: тези, повідомлення, стаття, 

брошура, монографія, дисертація, автореферат дисертації, препринт, наукові 

фахові видання, науково-популярні видання*, науково-навчальні видання*, 

довідкові видання*. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Які типи наукових видань вам відомі? 

2. За якими ознаками класифікують наукові видання? 



3. Які специфічні ознаки застосовуються під час класифікації наукових 

видань? 

4. Які види наукових публікацій вам відомі? 

5. За якою системою класифікують наукові видання? 

6. Які види довідкових видань вам відомі? 

Література: [11, с.130 – 190, 25 – 39; 13, с.3–43]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Історія та теорія класифікації документів як навчальна дисципліна. 

2. Зв'язок ІТКД з іншими документознавчими науками. 

3. Класи як рівні поділу документів. 

4. Сутність ієрархії дихотомії  та фасету. 

5. Принципи й ознаки класифікації документів.  

6. Класифікація документів у Стародавні часи. 

7. Класифікація документів у Середньовіччі. 

8. Національна класифікаційна система документів ББК. 

9. Розробка класифікації друкованих видань Н. Швецової-Водки. 

10. Фасетно - блочна класифікація М. Н. Кушніренка. 

11. Класифікаційні розробки С. Г. Кулешова. 

12.  Класифікаційні розробки Ю. М. Столярова. 

13. Класифікаційні розробки А. В. Соколова. 

14. Поняття класифікації історичних джерел та її значення. 

15. Основні схеми класифікації історичних джерел. 

16. Історіографія класифікації історичних джерел. 

17. Основні схеми та моделі класифікації джерел. 

18. Особливості класифікації писемних джерел. 

19. Класифікація археологічних джерел. 

20. Класифікація джерел з історії України. 

21. Архівний фонд як класифікаційна одиниця. 



22. Класифікація архівних установ 

23. Класифікація документів в архівному фонді 

24. Архівна справа як одиниця класифікації 

25 Проблеми класифікації документів у творчості українських 

дослідників 

26 Класифікація джерел з історії Київської Русі. 

27 Класифікація джерел з історії Речі Посполитої. 

28  Класифікація джерел з історії козацтва. 

29  Класифікація документів діловодства в Російській імперії  

30  Класифікація джерел з історії СРСР. 

31  Класифікація джерел з історії КПРС. 

32 Класифікація періодичних видань. 

33  Класифікація газет. 

34 Проблеми класифікації архівних джерел у творчості українських 

істориків. 

35 Проблеми класифікації архівних джерел у творчості російських 

істориків. 

36 Класифікація джерел  в діловостві. 

37 Класифікація наукової документації. 

38 Класифікація управлінської документації. 

39 Класифікація джерел в галузі права. 

40 Класифікація статистичних джерел. 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Історія та теорія класифікації документів» для студентів  денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «Магістр» 
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Рецензія 

 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «ІТКД»  

для студентів  денної та заочної форм навчання  

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

освітнього ступеня «Магістр» 

 



Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни «ІТКД» написані на достатньому рівні. Їх мета – сформувати у 

студентів комплексне уявлення про  історичний розвиток теорій класифікацій у 

різні періоди та епохи, комунікації та інформаційну політику; правове 

регулювання інформаційних відносин.   

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                                    доц.  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 та теорія класифікації 

документів» для студентів  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 та теорія класифікації 

документів» для студентів  денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «Магістр». 

   

  

 

 

 

 

 Завідувач кафедри       проф. Маслак В. І.  
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Витяг  з протоколу № ____ 

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 та теорія класифікації документів» для 

студентів  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 та 

теорія класифікації документів» для студентів  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 та теорія класифікації 

документів» для студентів  денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготував до друку 

доцент кафедри українознавства  Крот В. О.  

 Голова  НМР  факультету     доц. О.В. Літвінова 

          Секретар         доц. О. М. Тур 


