
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Документознавець – це фахівець, який здійснює роботу з документами в 

організації (складання, оформлення, реєстрація, облік, виконання і зберігання). 

Документознавець організовує інформаційне забезпечення підприємства 

загалом, взаємодіє з різними структурними підрозділами, знає стан справ та 

напрямки розвитку організації, можна сказати, що він є другою особою після 

керівника організації. На сучасному ринку праці фахівці цієї області дуже 

затребувані. Перш за все це пов’язано з тим, що інформація стала 

найважливішим ресурсом сучасного суспільства і вміння правильно і грамотно 

з нею працювати високо цінується. 

Випускник-документознавець отримує диплом державного зразка і 

може працювати: 

 документознавцем; 

 менеджером (управителем) інформації; 

 інформаційним консультантом; 

 аналітиком інформаційних ресурсів; 

 керівником/спеціалістом служби документаційного забезпечення 

управління; 

 організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та 

ін.); 

 адміністратором бази даних; 

 головним адміністратором; адміністративним помічником; 

 документознавцем-аналітиком інформаційних служб, центрів, фірм; 

 референтом/помічником керівника; 

 менеджером з персоналу; 

 архівістом; менеджером інформаційного, рекламного агентства; 

 спеціалістом служби науково-технічної інформації; 

 офіс-менеджером; 

 інспектором з контролю за виконанням доручень та ін. 



Місця роботи випускників: 

 органи державної влади та місцевого самоврядування; 

 інформаційні центри; центри зайнятості; бібліотеки; 

 відділи/служби діловодства, документаційного забезпечення управління, 

секретаріати, канцелярії; 

 управління справами; 

 інформаційно-аналітичні відділи (органів державного управління, 

банківських, податкових установ, органів статистики); 

 відділи науково-технічної інформації, патентні відділи підприємств, 

організацій; 

 вищі навчальні заклади; 

 інформаційні, рекламні фірми та агентства; архівні установи; 

 кадрові служби та інше. 

 

Протягом періоду навчання здобувачі спеціальності вивчають 

дисципліни: 

Вища та прикладна математика, статистика та теорія кодування 

Технічне забезпечення інформаційної діяльності та справочинства 

Інформаційні технології  в галузі 

Загальне та спеціальне документознавство 

Науково-технічна термінологія 

Бібліографознавство та бібліотекознавство 

Формування баз даних 

Музеєзнавство 

Архівознавство 

Державне управління та державні установи 

Аналітико-синтетична обробка документної інформації 

Загальне та спеціальне діловодство 

Стандартизація 



Професійна етика 

Документально-інформаційні комунікації 

Документно-інформаційне забезпечення управління державними установами 

Інформаційні системи, мережі та технології в документознавстві 

Інформаційний менеджмент 

Довідково-інформаційні фонди на їх формування 

Нотаріат України та юридичне  діловодство 

Системологія та системний аналіз 

Лінгвістичні основи документознавства 

Теорія інформації та її захисту 

Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів 

Інформаційне суспільство 

Психологія організації 

Патентознавство та ліцензування 

Електронні бібліотеки та електронні видання 

Управління персоналом 

Теорія і практика зв'язків з громадськістю 

Електронне урядування 

 

 

 

 
 

 


