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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

30 - 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1 
Практичні заняття: 

30 - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

60 - 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: предмет і функції докуметознавства як 

науки, її термінологічний апарат, основні теоретичні принципи і методологічні засади, а також 

система науково-дослідної діяльності студента, яка передбачає формування вмінь аналізу 

джерел та наукової літератури, висвітлення результатів власних науково-теоретичних і 

дослідницьких пошуків.  

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системного уявлення про 

теоретико-методологічні аспекти документознавства як науки, провідні тенденції її розвитку, 

а також вивчення методології наукових досліджень і методики здійснення досліджень 

конкретних проблем з документознавства. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

ознайомити з теорією наукових досліджень, видами та особливостями науково-дослідної 

діяльності студентів; побудити в студентів інтерес до науково-дослідної; навчити майбутніх 

фахівців із документознавства та інформаційної діяльності обґрунтовувати актуальність 

обраної теми дослідження, обирати оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання 

поставлених у роботі завдань, визначати об’єкт і предмет дослідження, практичну значущість 

і наукову новизну, аналізувати наукову літературу; сформувати знання про основи методології 

науково-дослідної роботи, ознайомити з правилами літературного й технічного оформлення 

наукових результатів, а також формами впровадження результатів наукового дослідження.. 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з дисциплінами  

«Лінгвістичні основи документознавства», «Українська мова», «Документно-інформаційні 

комунікації», «Діловодство». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньої програми «029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство». 
  



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

Шифр  

компете-

нтності 

 

Компетентності 
Шифр  

програ-

мних 

резуль-

татів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу. 

ПРН 10. 

 

 

 

ПРН 22 

Володіти інформаційною культурою, 

вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію  

Навчатися з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань. 

ЗК2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ПРН 9. 

 

 

ПРН 10. 

 

Здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

навчальних та професійних завдань. 

Володіти інформаційною культурою, 

вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію  

ЗК3. Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної 

діяльності. 

ПРН 1. 

 

 

 

 

ПРН 17. 

 

 

 

 

 

ПРН 22 

Знати і розуміти наукові засади 

організації, модернізації та 

впровадження новітніх технологій в 

інформаційній, бібліотечній та 

архівній діяльності 

Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

Навчатися з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань. 

ЗК7. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

ПРН 9.  

 

 

ПРН 10. 

 

 

 

ПРН 22. 

Здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

навчальних та професійних завдань. 

Володіти інформаційною культурою, 

вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію 

Навчатися з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) 

  

ФК1. Здатність здійснювати 

відбір, аналіз, оцінку, 

систематизацію, 

моніторинг, організацію, 

зберігання, 

розповсюдження та 

надання в користування 

ПРН 9. 

 

 

ПРН 10. 

Здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

навчальних та професійних завдань. 

Володіти інформаційною культурою, 

вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію 



інформації та знань у будь-

яких форматах. 

ФК4. Здатність підтримувати 

ділову комунікацію з усіма 

суб’єктами 

інформаційного ринку, 

користувачами, органами 

влади та управління, 

засобами масової 

інформації. 

ПРН 10.  

 

 

ПРН 17.  

 

 

 

 

 

ПРН 22. 

Володіти інформаційною культурою, 

вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію 

Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

Навчатися з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань. 

ФК8. Здатність до подальшого 

навчання з високим рівнем 

автономності, постійного 

підвищення рівня 

інформаційної 

культури. 

ПРН 17 

 

 

 

 

 

ПРН 22. 

Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

Навчатися з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань. 

 

 

 
Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.  ПРН 10  ПРН 22. 

ЗК2.  ПРН 9, ПРН 10   

ЗК3. ПРН 1, ПРН 17   ПРН 22. 

ЗК7.  ПРН 9, ПРН 10  ПРН 22. 

ФК1.  ПРН 9, ПРН 10.   

ФК4. ПРН 17 ПРН 10   ПРН 22. 

ФК8. ПРН 17   ПРН 22. 

 
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

А
у

д
и

то
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р

ак
ти

ч
н

і)
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1 «Вступ до фаху» як навчальна дисципліна. 

Впровадження спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» як суспільна 

потреба. 

4 2 2    4 

2 Сучасна законодавча база в галузі документно-

інформаційної діяльності 

2 2     4 



3 Історія розвитку спеціальності протягом ІХ – 

ХІХ ст. 

6 2 4    4 

4 Формування документознавчої спеціальності у 

ХХ – ХХІ ст. 

4 2 2    4 

5 Правові основи підготовки фахівців з 

документознавства та інформаційної діяльності 

в умовах інформатизації суспільства. 

4 2 2    4 

6 Підготовка фахівців з управління 

документацією: вітчизняний та зарубіжний 

досвід 

4 2 2    4 

7 Напрями професійної діяльності у сфері 

документно-інформаційних комунікацій 

6 2 4    4 

8 Перспективні напрями розвитку спеціальності 2 2     4 

9 Культура поведінки та службовий етикет 

фахівців з документознавства та інформаційної 

діяльності 

4 2 2    4 

10 Організаційні основи наукових досліджень 4 2 2    4 

11 Інформаційна база наукових досліджень 4 2 2    4 

12 Основи методології науково-дослідної роботи. 

Поняття про методологію досліджень, види та 

функції наукових досліджень 

2 2     4 

13 Зміст і етапи науково-дослідної роботи студента 4 2 2    4 

14 Оформлення та впровадження результатів 

наукового дослідження 

4 2 2    4 

15 Курсова та бакалаврська роботи: написання 

оформлення, захист 

6 2 4    4 

Проміжний контроль        

Підсумковий контроль  

(для екзаменів) 

       

Разом: 60 30 30    60 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. «Вступ до фаху» як навчальна дисципліна. Впровадження спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» як суспільна потреба. 

Поняття про інформатизацію сучасного суспільства, інформаційну інфраструктуру 

України, документно-інформаційну комунікацію. Навчальна дисципліна «Вступ до 

спеціальності з ОНД» як провідна дисципліна професійної і практичної підготовки: предмет, 

об’єкт, мета та завдання курсу. Формування загальних уявлень, знань, умінь та навичок у 

сфері бібліотечної, архівної, інформаційної та документознавчої діяльності. Зв’язок «Вступу 

до спеціальності з основами наукових досліджень»  іншими навчальними дисциплінами. 

Культорологічна спрямованість та інформаційно-управлінський характер спеціальності.  

Тема 2. Сучасна законодавча база в галузі документно-інформаційної діяльності 

Нормативно-правова база України із забезпечення функціонування різних сфер 

документної та інформаційної діяльності. Законодавство України про інформацію: 

Конституція. України, Закон «Про інформацію», законодавчі акти про окремі. галузі, види, 

форми і засоби інформації, міжнародні договори та угоди, ратифіковані Україною та 

принципи і норми міжнародного права. Нормативно-методичне забезпечення організації 

діловодства як пріоритетне  завдання управлінського (традиційного) документознавства. 

Класифікація нормативних актів сучасної законодавчої бази документно-інформаційної галузі 

України 

 



Тема 3. Історія розвитку спеціальності протягом ІХ – ХІХ ст. 

Витоки професійного становлення роботи з документами періоду Київської Русі та 

Галицько-Волинського князівства. Формування професіоналів актового періоду 

документування. Руська (Волинська) метрика та її писарі. Національне піднесення української 

еліти в професійній діяльності канцелярій Козацької доби та Гетьманщини. Працівники 

виконавчого і колезького діловодства як перші документознавці. Генеральний регламент 

Петра І про професійну діяльність. «Табель о рангах». Професійна діяльність діловодних та 

архівних працівників Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства.  Канцелярські 

працівники виконавчого діловодства ХІХ – початку ХХ ст. Реформи М. Сперанского. 

«Положение о военных ведомства» як організаційний документ. Еволюційні зміни 

професійної діяльності 20-30 х роках ХХ ст. 

Тема 4. Формування документознавчої спеціальності у ХХ – ХХІ ст. 

Посилення уваги до документознавчої професії у ХХ ст. Діловодство радянського 

періоду: характерні ознаки, законодавчі документи. Проблеми становлення та розвитку 

документознавчої освіти і науки в Україні. Введення спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» до освітнього простору України. УНДІАСД як провідна 

документознавча установа.Книжкова палата України: структура, функції, фонди.Структура та 

освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти.  Ступені підготовки, отримувані кваліфікації, 

базові дисципліни у підготовці фахівця з документознавства та інформаційної діяльності. 

Сучасний стан підготовки документознавців у вищих навчальних закладах України. 

Тема 5. Правові основи підготовки фахівців з документознавства та інформаційної 

діяльності в умовах інформатизації суспільства. 

Поняття «зміст вищої освіти». Ліцензування і акредитація вищого навчального закладу. 

Зміст, структура, система стандартів вищої освіти України. Нормативно-правове та науково-

методичне забезпечення підготовки документознавців. Законодавство України про вищу 

освіту: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення 

про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), нормативноправові акти. Змістові 

складові спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Змістовні модулі 

документно-інформаційної підготовки фахівця. Характеристика дисциплін 

документознавчого блоку підготовки фахівців документознавців. Значення комп’ютерно-

технологічних дисциплін у підготовці спеціалістів з документознавства та інформаційної 

діяльності. 

Тема 6. Підготовка фахівців з управління документацією: вітчизняний та 

зарубіжний досвід 

Підготовка фахівців з управління документацією в університетах США, Великої 

Британії, Канади, Австралії. Здобуття освіти за кваліфікаціями у межах спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації «Документознавство та 

інформаційна діяльність» у вищих навчальних закладах України. Спорідненість змісту 

підготовки фахівців з управління документацією за кордоном з традиційними планами 

навчання в Україні. 

Тема 7. Напрями професійної діяльності у сфері документно-інформаційних 

комунікацій 

Поняття «комунікація», «документно-інформаційна комунікація».Узагальнений об‘єкт 

діяльності бакалавра в системі соціальних комунікацій. Державний класифікатор професій ДК 

003:2010: структура, призначення, методика застосування. Рівні компетентності та моделі 

посад у документально-інформаційній сфері. Кваліфікаційні вимоги до певних посад фахівців 

з документознавства та інформаційної діяльності в Україні та світі. Організація 

документообігу як напрям професійної діяльності документознавців. Характеристика 

організаційно-референтського напряму діяльності випускника спеціальності. Інформаційні 

агентства як один з об’єктів професійної діяльності документознавців. Організаційні та 

управлінські завдання і функції фахівця зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа. Адміністративно-управлінський напрям роботи документознавця. Аналітико-

прогностичний напрям діяльності документознавця. Архівне збереження документів як вид 



професійного обов’язку випускника спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа. 

Тема 8. Перспективні напрями розвитку спеціальності 

Формування і реалізація державної інформаційної політики, створення нормативно-

правової бази забезпечення функціонування різних сфер документної та інформаційної 

діяльності, гармонізація їх з міжнародними законами та стандартами. Визначення 

повноважень суб‘єктів організації діловодства в країні, законодавче регулювання питань 

організації електронного діловодства, забезпечення права власності установ на їх 

документаційні фонди. Прийняття Інформаційного кодексу України. 

Тема 9. Культура поведінки та службовий етикет фахівців з документознавства та 

інформаційної діяльності 

Вимоги до особистісних характеристик майбутнього документознавця. Стиль та імідж 

фахівця із документознавства та інформаційної діяльності. Професійна комунікація майбутніх 

фахівців із документознавства та інформаційної діяльності як показник їхньої комунікативної 

компетентності. Поняття службового етикету. Основні принципи службового етикету. 

Взаєморозуміння та конфлікти у спілкуванні. Комунікативні конфлікти: шляхи їх 

попередження та механізми розв’язання. Вимоги до усного спілкування працівників служби 

документації. Індивідуальні бесіди як форми професійної комунікації майбутніх фахівців із 

документознавства та інформаційної діяльності. Колективне обговорення ділових проблем та 

культура поведінки майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності. 

Публічний виступ фахівця із документознавства та інформаційної діяльності: етико-

психологічні вимоги.Культура телефонного діалогу. Значення зовнішнього вигляду 

працівника служби діловодства. Робоче місце працівника сфери документознавства та 

інформаційної діяльності: санітарні вимоги, технічне обладнання. 

Тема 10. Організаційні основи наукових досліджень 

Поняття, зміст та предмет науки як системи знань. Сутність та завдання наукових 

досліджень. Особливості творчої та дослідницької діяльності. Організаційна структура 

наукових досліджень в Україні. Державна система організації і управління науковими 

дослідженнями в Україні: керівні органи та наукові установи.  Організаційні сектори науки в 

Україні: академічний, вузівський, галузевий, виробничий. Наукові товариства та їх роль в 

розвитку науки і популяризації наукових знань.  Студентські наукові товариства, їх 

організація і діяльність. Національна Академія наук - головний науковий центр України. 

Сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі документознавства та 

інформаційної діяльності. 

Тема 11. Інформаційна база наукових досліджень 

Загальні відомості про інформацію. Роль інформації у науковій діяльності. Поняття та 

класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Типологія наукової 

інформації та основні види видань. Методи пошуку і збору наукової інформації. Аналіз та 

інтерпретація інформації. Бібліотека – інтелектуальний центр наукових досліджень. 

Спеціальні бібліографічні видання та їх роль в інформаційному пошуку. Структура та 

призначення наукових документів. Класифікація наукових документів та їх використання у 

науково-дослідному процесі. Форми обміну науковою інформацією. 

Тема 12. Основи методології науково-дослідної роботи. Поняття про методологію 

досліджень, види та функції наукових досліджень 

Загальні відомості про наукове пізнання. Суб'єкти й об'єкти пізнання. Методи 

наукового пізнання. Категорії методів пізнання: узагальнені, загальні та часткові (спеціальні) 

методи. Методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, 

експеримент.  Методи теоретичного дослідження: ідеалізація, формалізація, логічні та 

історичні методи. Методи, що можуть бути застосовані на емпіричному й теоретичному 

рівнях: абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання. Системний підхід і 

системний аналіз. Особливості прояву системного аналізу у науковому дослідженні. Моделі у 

науковому дослідженні. 

 

Тема 13. Зміст і етапи науково-дослідної роботи студента 



Вимоги до проведення наукового дослідження. Послідовність проведення наукового 

дослідження. Науковий напрямок, проблема і тема наукового дослідження. Основні критерії 

вибору теми наукового дослідження: актуальність, новизна, перспективність, ефективність, 

відповідність тематичній спрямованості наукової роботи колективу. Структура наукової 

роботи. Складання плану наукового дослідження. Методологічний апарат наукового 

дослідження. Мета та завдання дослідження. Зведення і опрацювання результатів 

дослідження. Теоретичний аналіз та літературне оформлення результатів 

дослідження.Упровадження у практику та оцінювання теоретичної й практичної значущості 

результатів дослідження 

Тема 14. Оформлення та впровадження результатів наукового дослідження 

Наукова публікація. Поняття, функції, види. Роль малих жанрів наукової мови. 

Анотація.Тези наукової доповіді. Реферат. Рецензія. Наукова стаття. Її структурні елементи.  

Наукова монографія. 

Тема 15. Курсова та бакалаврська роботи: написання оформлення, захист 

Курсова робота: загальна характеристика, послідовність, виконання та оформлення. 

Сутність і завдання бакалаврської роботи. Вимоги до кваліфікаційної роботи. Вибір та 

затвердження теми дослідження. Визначення об’єкта і предмета дослідження, актуальності 

дослідження, формулювання теми дослідження, мети і завдань дослідження. Визначення 

структури наукового дослідження. Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики та 

визначення ступеня наукової новизни запропонованого вирішення проблеми.Визначення 

наукової та практичної значущості отриманих результатів дослідження. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

ТЕМА 1. «Вступ до фаху» як навчальна дисципліна. Впровадження спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» як суспільна потреба.  

ТЕМА 2. Історія розвитку спеціальності протягом ІХ – ХІХ ст. 

ТЕМА 3. Формування документознавчої спеціальності у ХХ – ХХІ ст. 

ТЕМА 4. Правові основи підготовки фахівців з документознавства та інформаційної 

діяльності в умовах інформатизації суспільства. 

ТЕМА 5. Підготовка фахівців з управління документацією: вітчизняний та зарубіжний 

досвід 

ТЕМА 6. Напрями професійної діяльності у сфері документно-інформаційних 

комунікацій 

ТЕМА 7. Культура поведінки та службовий етикет фахівців з документознавства та 

інформаційної діяльності 

ТЕМА 8. Організаційні основи наукових досліджень 

ТЕМА 9. Інформаційна база наукових досліджень 

ТЕМА 10. Зміст і етапи науково-дослідної роботи студента 

ТЕМА 11. Оформлення та впровадження результатів наукового дослідження  

ТЕМА 12. Курсова та бакалаврська роботи: написання оформлення, захист 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Економіка і організація інноваційно-

інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання» становить 60 год. для денної форми 

навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до практичних занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка і написання доповідей (рефератів); 

 підготовка презентацій; 

 написання есе;  



 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та 

екзамену. 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

очна/заочн

а 

Форми звітності 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу 6 Конспект лекцій 

2.  Підготовка до практичних занять 16 Усна відповідь 

3.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку 

8 Усна відповідь, конспект 

4.  Підготовка і написання рефератів 

(доповідей)  

8 Реферат (доповідь) 

5.  Підготовка презентацій 10 Презентація 

6.  Написання есе 8  

7.  Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4 - 

 Разом 60  

 

Завдання для індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на 

денній формі подано у силабусі дисципліни 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених до 

кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  

здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати 

декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та 

інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проєктор, мультимедійна дошка. 

 
8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

8.1. Основні джерела.  

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед 

молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. 

Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 170 с. 

2. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. 

Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики” ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. 

К. ; Таксон, 2016. 234 с. 

3. Бездрабко В. (2011)Історія науки про документ, або Відкриття відомого. К. : 

Четверта хвиля. 

4. Бездрабко, В. В. (2006) Управлінське документознавство: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закладів. Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. К. 



5. Варенко, В. М.  (2016) Референтна справа. Навчальний посібник. К. : Видаництво 

«Центр учбової літератури». 

6. Волкотруб, О. Н. (2014) Підготовка у США фахівців для архівних установ Наукові 
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