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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни – надати студентам теоретичні знання про особливості 

документних ресурсів (потоків, масивів та фондів) як складових документно-комунікаційної 

системи суспільства. 

Завдання: 

розкрити зміст понять та їх співвідношення документні та інформаційні ресурси, 

документні масиви, документні фонди;  

охарактеризувати проблеми й технології моделювання в процесі формування фондів 

інформаційних, документно-інформаційних, інформаційно-аналітичних установ та структурних 

підрозділів, бібліотек, архівів;  

охарактеризувати процеси комплектування, орієнтування в зовнішніх документних потоках; 

окреслити джерела комплектування, технології замовлення документів, види документообміну;  

звернути увагу на впровадження автоматизованих інформаційних систем у планування, 

комплектуванні та обліку фондів. 

Мова викладання: українська 

 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Документні ресурси» покликана допомогти студенту отримати: 

уявлення: 

про основні  аспекти формування документних потоків, масивів, фондів, які є складовими 

національних документних ресурсів України. 

знання: 

особливості документних ресурсів; 

етапи розвитку документних та інформаційних ресурсів; 

проблеми понятійного характеру, законодавчої та нормативної бази, видів і властивостей 

документних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх інформаційних ресурсів та систем; 

ефективне використання документних ресурсів. 

уміння: 

аналізувати нормативно-правову базу діяльності фондів (бібліотечних, архівних, музейних, 

інформаційних), передусім державних; 

аналізувати систему документопостачання, склад, структуру, принципи організації, облік та 

вимоги для забезпечення збереженості документних ресурсів;  

забезпечувати використання документних джерел інформації для документаційного 

забезпечення управління;  

характеризувати сучасний стан роботи з ресурсами та визначати перспективи їх розвитку. 

навички: 

комп’ютерної обробки службової документації, статистичної інформації та ділової графіки; 

роботи з інформаційно-пошуковими та інформаційно-довідковими системами та базами даних , 

що використовуються у професійній діяльності ; 

забезпечення захисту інформації , що становить державну таємницю , та іншої службової 

інформації. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Компетентності, якими повинен оволодіти студент, вивчивши курс: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у інформаційній, бібліотечній та 

архівній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення 

інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог. 



Загальні компетентності: 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК7 Здатність до використання іноземної мови на професійному рівні. 

Фахові компетентності: 

ФК7 Здатність використовувати у фаховій діяльності знання наукових принципів та методів 

архівознавства та бібліотекознавства, стратегії, моделі, стандарти та методи розвитку й 

адміністрування бібліотечних та архівних систем. 

Фахові компетентності освітньої програми «Консолідована інформація»: 

ФКС3 Здатність здійснювати інформаційну, інформаційно-аналітичну та аналітико-

прогностичну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою 

інформацією 

ФКС4 Здатність аналізувати і систематизувати інформацію, обирати, застосовувати і 

вдосконалювати технології збирання даних.  

ФКС7 Здатність використовувати інтернет-ресурси для вирішення експериментальних, 

практичних і прогностичних завдань у галузі професійної діяльності 

ФКС8 Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом аналізу 

документних інформаційних потоків та масивів 

ФКС12 Здатність здійснювати інформаційний моніторинг. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

ПРН4 - Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської 

інформації. 

ПРН7 - Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та 

послуги. 

ПРН8 - Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання 

документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи. 

ПРНС6 - Проводити аналіз інформації та її змістовну обробку. 

ПРНС7 - Використовувати методи проведення експертизи цінності, систематизації, обліку 

документів та формування архівних фондів. 

ПРНС10 - Здійснювати інформаційну, інформаційно-аналітичну та аналітико-прогностичну 

підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою інформацією.  

 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ 

 



 

ЗМІСТ 

І. СИСТЕМА ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ 

1. Документні ресурси як складові документної комунікації  

1.1. Суть і значення понять “документний ресурс” (ДР), “документний потік” (ДП), 

“документний масив” (ДМ), “документний фонд” (ДФ) 

1.2. Документні ресурси, потоки, масиви, фонди як системні об’єкти 

1.3. Основні ознаки, властивості, параметри та функції документних потоків, масивів та фондів  

1.4. Структурування документних ресурсів, потоків, масивів та фондів 

1.5. Документні ресурси, потоки, масиви та фонди як об’єкт наукометрії, бібліометрії та 

інформетрії 

2. Динаміка функціонування документних потоків, масивів та фондів у суспільстві 

2.1. Цикл життєдіяльності документів у суспільстві 

2.2. Документні потоки та масиви як результат документування нагромадженої інформації 

2.3. Особливості функціонування документних потоків та масивів на етапі 

документорозповсюдження 

2.4. Основні процеси документовикористання 

2.5. Документний потік і закономірності його розвитку 

3. Етапи еволюції документних потоків та масивів 

3.1. Етап зародження документних потоків та масивів у суспільстві  

3.2. Етап формування документних потоків та масивів 

3.3. Етап інтенсивного розвитку документних потоків та масивів 

3.4. Етап формування машиночитаних документних потоків та масивів 

Документні 
ресурси 

Інтернет - 
технології 

опрацювання 
консолідованих 
інформаційних 

ресурсів 

Управління 
інформаційними 
, бібліотечними 

та архівними 
установами 

Консолідовані 
інформаційні 
ресурси баз 

даних та знань 

Методологія 
захисту 

інформації 

Технології 
менеджменту 

знань 

Вступ до 
спеціальності (в 
т.ч. конкурентна 

розвідка) 



ІІ. ДОКУМЕНТ У СИСТЕМІ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ  

4. Основні різновиди і властивості документів у системі документних ресурсів 

4.1. Функції документів 

4.2. Класифікація документів 

4.3. Властивості документів, що впливають на цінність документних ресурсів 

4.4. Характеристика спеціальних видів документів 

5. Система документної комунікації 

5.1. Комунікаційні канали та інститути документної комунікації 

5.2. Глобальна комунікаційна система Інтернет 

6. Класифікація документних ресурсів за їх місцем у документальному процесі  

6.1. Документні системи і документні ресурси 

6.2. Генеративні документні системи та їх ресурси 

6.3. Транзитні документні системи та їх ресурси 

6.4. Термінальні документні системи та їх ресурси 

ІІІ. РЕСУРСИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДОКУМЕНТНИХ СИСТЕМ 

7. Документний ресурс бібліотек 

7.1. Бібліотечний фонд як системний об’єкт 

7.2. Вивчення бібліотечних фондів 

7.3. Розміщення та способи розстановки бібліотечного фонду 

7.4. Зберігання бібліотечного фонду та його перевірка 

8. Архівний документний ресурс 

8.1. Еволюція архівів 

8.2. Засади формування архівного фонду 

9. Документний ресур музеїв та виставок 

9.1. Розвиток музейної справи 

9.2. Документний ресурс виставок 

10. Документний ресурс інформаційних центрів 

10.1. Виникнення та розвиток центрів науково-технічної інформації 

10.2. Систама НТІ в Україні 

11. Особливості електронних ресурсів 

11.1. Класифікація електроних видань за типом носіїв, за технологією розповсюдження, за 

характером взаємодії з користувачем, за видами видань, за статусом, за наявністю друкованого 

еквіваленту 

11.2. Електронні бази даних. Електронна бібліотека 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Види робіт за навчальним планом Години 

Аудиторні заняття, у т.ч.: 45 

Лекції 15 

Лабораторні роботи 30 

Практичні заняття – 

Самостійна робота, у т.ч.: 135 

Підготовка до аудиторних занять 45 

Підготовка до контрольних заходів 4 

Виконання курсової роботи 57 

Опрацювання питань програми, які не викладаються на лекціях 25 

Підготовка до іспиту 4 

Всього: 180 



(6 кредитів) 

Форма підсумкового контролю Іспит 

 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники 

3. Силабус 

4 Методичні рекомендації до курсової роботи 

5. Програмне забезпечення: 

6. Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних досягнень 

7. Засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового контролю) 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л лаб п Інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Розділ 1. СИСТЕМА ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ 

Тема 1. Документні ресурси як складові документної 

комунікації  

17 2 2   13 

Тема 2. Динаміка функціонування документних 

потоків, масивів та фондів у суспільстві 

16 2 2   12 

Тема 3. Етапи еволюції документних потоків та масивів 14 2 2   10 

Всього за 1 розділ 47 6 6   35 

Розділ 2. ДОКУМЕНТ У СИСТЕМІ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ 

Тема 4. Основні різновиди і властивості документів у 

системі документних ресурсів 

14 2 2   10 



Тема 5. Система документної комунікації 

 

14 2 2   10 

Тема 6. Класифікація документних ресурсів за їх місцем 

у документальному процесі 

14 2 2   10 

Усього за розділ 2 42 6 6   30 

Модуль 2 

Розділ 3. РЕСУРСИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДОКУМЕНТНИХ СИСТЕМ 

 

Тема 7. Документний ресурс бібліотек 20 1 4   15 

Тема 8. Архівний документний ресурс 20 1 4   15 

Тема 9. Документний ресурс музеїв та виставок 20 1 4   15 

Тема 10. Документний ресурс інформаційних центрів 19  4   15 

Тема 11. Особливості електронних ресурсів 12  2   10 

Всього за 3 розділ 91 3 18   70 

Разом за курс 180 15 30   135 

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

№ з/п Назва теми 

Компетентності Кількіст

ь годин 
денна 

форма 

1 Тема 1. Документні ресурси як складові документної 

комунікації  

ЗК1, ФК7 2 

2 Тема 2. Динаміка функціонування документних 

потоків, масивів та фондів у суспільстві 

ЗК1, ЗК7, ФК7, 

ФКС12 

2 

3 Тема 3. Етапи еволюції документних потоків та 

масивів 

ЗК7, ФКС7 2 

4 Тема 4. Основні різновиди і властивості документів у 

системі документних ресурсів 

ЗК1, ФК7, ФКС8.  2 

5 Тема 5. Система документної комунікації 

 

ЗК7, ФКС3, ФКС7 2 

6 Тема 6. Класифікація документних ресурсів за їх 

місцем у документальному процесі 

ЗК1, ФК7, ФКС3, 

ФКС7, ФКС12 

2 

7 Тема 7. Документний ресурс бібліотек ФК7, ФКС4, ФКС7, 

ФКС8, ФКС12 

4 



8 Тема 8. Архівний документний ресурс ФК7, ФКС4, ФКС7, 

ФКС8, ФКС12 

4 

9 Тема 9. Документний ресурс музеїв та виставок ФК7, ФКС4, ФКС7, 

ФКС8, ФКС12 

4 

10 Тема 10. Документний ресурс інформаційних центрів ФК7, ФКС4, ФКС7, 

ФКС8, ФКС12 

4 

11 Тема 11. Особливості електронних ресурсів ФК7, ФКС4, ФКС7, 

ФКС8, ФКС12 

2 

                     Всього за курс  30 

Розподіл годин за етапами виконання курсової роботи 

№ 

п/п 

Етапи виконання роботи  Термін 

виконання  

Кількість 

годин 

1. Вибір теми курсової роботи, усвідомлення 

актуальності її дослідження, вибір об’єкта, 

предмета та визначення мети дослідження. 

1-й тиждень 4 

2.  Аналіз літературних джерел, визначення 

завдань курсової роботи на основі 

проведеного літературного огляду стану 

розробки проблеми під кутом зору мети 

роботи та складання плану роботи. 

2-й тиждень 8 

3. Відпрацювання теоретичних передумов 

дослідження. 
3-й тиждень  8 

4. Збір, обробка та аналіз фактичних 

матеріалів з досліджуваної проблеми. 
5-7-й тижні 10 

5 Розробка рекомендацій щодо підвищення 

ефективності питань, які розглянуті в 

ракурсі обраної теми роботи.  

8-9-й тижні 10 

6 Написання та оформлення курсової роботи 

відповідно до вимог, які викладено в 

методичних рекомендаціях. 

10-13-й тижні 11 

7. Загальне оформлення роботи та здача її на 

перевірку  
14-й тиждень 4 

8. Захист курсової роботи 15-й тиждень 2 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ/ЗАСОБИ 
Антопольский А.Б. Электронные издания: проблемы и решения / А.Б. Антопольский, 

К.В. Вигурский // Информационные ресурсы. – 1998. – № 1. – С. 19–23.  

Асеев Г.Г. Информационные технологии в документоведении: учебн. пособ. / Г.Г. Асеев, В.Н. 

Шейко. – X., 1997. – 290 с.  

Архівознавство: підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. 

Я.С. Калакури, І.Б. Матяш. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: КМ Академія, 2002. – 356 с. 224  

Баркова О.В. Питання організації фонду онлайнових документів електронної бібліотеки / О.В. 

Баркова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 85–95. 29.  

Васильченко М. П. Бiблiотечнi фонди: навч. посiб. з дисциплiни “Органiзацiя бiблiотечних 

фондiв i каталогiв” для пiдготов. молодших спецiалiстiв вищ. навч. закладiв / Васильченко 

М.П., Кушнаренко Н.М., Мiльман В.А. – Х. : Основа, 1993. – 152 с.  



Гордукалова Г.Ф. Документальный поток социальной тематики как обьект библиографической 

деятельности: учебн. пособ. / Г.Ф. Гордукалова. – Л., 1990. – С. 5–23, 43–70, 99–102.  

Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності / В. Горовий 

// Наук. пр. НБУВ. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 7–25  

Зиновьева Н.Б. Документоведение: учебно-метод. пособие / Н.Б. Зиновьева. – М., 2001. – 208 с. 

39. Кулешов С.Г. Вступ до інформатики: навч. посіб. / С.Г. Кулешов. – К., 1993. – С. 53–57. 

Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов; УДНДІАСД; 

Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.  

 Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: навч. посіб. / С.Г. Кулешов. – К., 2003. – 57 с. 

Кушнаренко Н.Н. Документоведение: учебник / Н.Н. Кушнаренко – 7-е изд., перераб. и доп. – 

К.: Т-во Знання, КОО, 2007. – 460 с.  

Ларьков Н.С. Документоведение: учебн. пособ. / Н.С. Ларьков. – М., 2004. – 428 с.  

Мастяниця Й.У. Інформаційні ресурси України: проблеми державного управління / Й.У. 

Мастяниця, О.В. Соснін, Л.Є. Шиманський. – К.: Нац. ін-т стратег. досліджень, 2005. – 140 с. 

Методичні рекомендації по визначенню джерел комплектування державних архівів // 

Держкомархів України. – К., 1992. – 24 с. 

 Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального доступу до документів: 

довідник. – К., 2002. – 167 с. 

Соляник А.А. Документні потоки та масиви: навч. посіб. / А.А. Соляник; Харк. держ. акад. 

культури. – Х.: ХДАК, 2000. – 112 с. 226  

 Соляник А. А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку: 

моногр. / А. А. Соляник. – Х. : ХДАК, 2005. – 230 с. 

Терешин В.И. Документные фонды: учебн. пособ. / В.И. Терешин; МГУК. – М., 1997. – 74 с. 

 Характеристика потока научно-технической и патентной информации: учебн. пособ. / В.Д. 

Васильев и др. – М., 1987. – 67 с.  

Швецова-Водка Г. Документознавство: навч. посіб. / Г. Швецова-Водка. – К.: Знання, 2007. – 

398 с. 

4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 МК1 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 

Т2 

МК2 Іспит 

40 

Сума 

100 10 10 10 10 

10 

10 10 

Присутність на лекціях 1 1 1 1 

Присутність на ЛР 1 1 1 1 

Виконання та захист ЛР 8 8 8 8 

 

Модульна оцінка (максимальна кількість балів – 30) складається із: 

– присутності студента на лекціях (максимальна кількість балів – 2); 

– присутності на лабораторних заняттях (максимальна кількість балів – 2); 

– виконання та захисту лабораторних робіт (максимальна кількість балів – 16); 

– модульної контрольної роботи (максимальна кількість балів – 10). 

Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 2 практичних завдань. 

Максимальна кількість балів за кожне завдання: 

– за повністю виконане завдання студент отримує 5 балів; 

– якщо завдання виконане не повністю та допущені невірні тлумачення, студент отримує 2 

бали; 



– якщо завдання повністю не виконане або допущені принципові помилки, студент 

отримує 0 балів. 

Іспит (максимальна оцінка за іспит – 40 балів). Залікове завдання складається з 2 

практичних завдань.  

Максимальна кількість балів за кожне завдання: 

– за вірно виконане завдання студент отримує 20 балів; 

– якщо завдання виконане з допущенням не принципових помилок, студент отримує 14 

балів; 

– якщо завдання виконане не повністю та допущені невірні тлумачення, студент отримує 6 

балів; 

– якщо студент не виконав або виконав завдання з принциповими помилками, – отримує 0 

балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів за всі види навчальної 

діяльності. 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

5. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і оцінювання результатів 

навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в Національному 

транспортному університеті. 

Політика виставлення оцінок: кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених 

викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також мотивується в 

індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку не виконання студентом усіх 

передбачених навчальним планом видів занять (лабораторних робіт) до заліку  він не 

допускається; пропущені заняття обов’язково мають бути відпрацьовані.  

Відвідування є обов'язковим (за винятком випадків, коли існує поважна причина, 

наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). Якщо студент не може бути присутніми на 

заняттях, він все одно несе відповідальність за виконання завдань, що проводились в 

комп’ютерному класі.  

Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання пропущеного заняття з 

лекційного курсу здійснюється шляхом підготовки і захисту реферату за відповідною темою у 

вигляді презентації. Захист реферату відбувається відповідно до графіку консультацій 

викладача, з яким можна ознайомитись на кафедрі. Відпрацювання пропущеного лабораторного 

заняття здійснюється шляхом самостійного виконання завдання і його захисту відповідно до 

графіку консультацій викладача. 

http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf


Політика академічної поведінки та доброчесності: конфліктні ситуації мають відкрито 

обговорюватись в академічних групах з викладачем, необхідно бути взаємно толерантним, 

поважати думку іншого. Плагіат та інші форми нечесної роботи неприпустимі. Всі лабораторні 

роботи та індивідуальні завдання студент має виконати самостійно із використанням 

рекомендованої літератури й отриманих знань та навичок. Цитування в письмових роботах 

допускається тільки із відповідним посиланням на авторський текст. Недопустимі підказки і 

списування у ході захисту лабораторних робіт, на контрольних роботах, на заліку. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; чесність; 

відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними телефонами. Повага один до 

одного дає можливість ефективніше досягати поставлених командних результатів. При 

виконанні лабораторних робіт студент може користуватися ноутбуками. Проте під час 

лекційних занять та обговорення завдань лабораторних робіт не слід використовувати 

ноутбуки, смартфони, планшети чи комп’ютери. Це відволікає викладача і студентів групи та 

перешкоджає навчальному процесу. Якщо ви використовуєте свій ноутбук чи телефон для 

аудіо- чи відеозапису, необхідно заздалегідь отримати дозвіл викладача.  

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів регламентується 

Положенням про систему забезпечення академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному 

транспортному університеті та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. 

 

http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/yakist-osviti-ntu.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/yakist-osviti-ntu.pdf

