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В статье проанализированы современные научные позиции по вопросу  
понимания функций унификации терминологии, выделены основные функции  
унификации документоведческой терминологии, определена роль унификации  
терминосистемы  документоведения  как  основного  фактора  повышения  
уровня  качества  фиксации  документированной  информации,  достижения  
большей  четкости,  ясности,  понятности  процессов  социальной  
коммуникации.

Ключевые  слова: документоведческая  терминосистема,  унификация  
терминов, функции унификации документоведческой терминосистемы

The article provides analyze of modern scientific attitudes to understanding  
of  terms  unification  functions  and  emphasizes  main  functions  of  document  
terminology,  determines  the  role  of  terms  system  unification  in  the  document  
management in order to improve the quality of document information fixation and  
to get more clear understanding the processes of social communication. 

Key words: documentary terms system, terms unification, unification function 
of document terms system
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Розглядаються можливості засобів нових інформаційних технологій в  
освіті, реалізація яких створює передумови для небувалої в історії педагогіки  
інтенсифікації освітнього процесу, підвищення його ефективності і якості.

Ключові  слова: інформаційні  технології,  комп'ютерна  візуалізація,  
автоматизація процесів, інформаційно-пошукова діяльність, інтерактивний  
діалог, програмно-апаратна система

Прискорення науково-технічного прогресу, засноване на впровадженні у 
виробництво  гнучких автоматизованих систем,  мікропроцесорних засобів  і 
пристроїв  програмного  управління,  роботів  і  обробних  центрів,  поставило 
перед  сучасною  педагогічною  наукою  важливе  завдання  -  виховати  та 
підготувати  підростаюче  покоління,  здатне  активно  включитися  в  якісно 
новий етап розвитку сучасного суспільства, пов'язаний з інформатизацією.

Виконання вищезгаданого завдання соціального замовлення суспільства 
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–  докорінно  залежить  як  від  технічної  оснащеності  навчальних  закладів 
електронно-обчислювальною  технікою  з  відповідним  периферійним 
обладнанням, навчальним, демонстраційним обладнанням, що функціонує на 
базі засобів нових інформаційних технологій, так і від готовності студентів до 
сприйняття постійно зростаючого потоку інформації.

Можливості  засобів  нових  інформаційних  технологій,  реалізація  яких 
створює  передумови  для  небувалої  в  історії  педагогіки  інтенсифікації 
освітнього процесу, підвищення його ефективності і якості:

· негайний  зворотний  зв'язок  між  користувачем  і  засобами  нових 
інформаційних технологій;

· комп'ютерна  візуалізація  навчальної  інформації  про  об'єкти  чи 
закономірності  процесів,  явищ,  як  таких  що  реально  відбуваються,  так  і 
"віртуальних";

· архівне зберігання досить великих обсягів  інформації  з  можливістю її 
передачі, а також легкого доступу та звернення користувача до центрального 
банку даних;

· автоматизація  процесів  обчислювальної  інформаційно-пошукової 
діяльності,  а  також  обробки  результатів  навчального  експерименту  з 
можливістю багаторазового повторення фрагмента чи самого експерименту;

· автоматизація  процесів  інформаційно-методичного  забезпечення, 
організаційного  управління  навчальною  діяльністю  та  контролю  за 
результатами засвоєння.
Реалізація перерахованих вище можливостей засобів нових інформаційних 
технологій дозволяє організувати такі види діяльності як:

· реєстрація,  збір,  накопичення,  зберігання,  обробка  інформації  про 
досліджувані  об'єкти,  явища,  процеси,  в  тому  числі  такі  які  реально 
протікають,  і  передача досить великих обсягів  інформації,  представленої  в 
різних формах;

· інтерактивний діалог – взаємодія користувача з програмною (програмно-
апаратною) системою, що характеризується на відміну від діалогового, який 
передбачає  обмін  текстовими  командами  (запитами)  і  відповідями 
(запрошеннями),  реалізацією  більш  розвинених  засобів  ведення  діалогу 
(наприклад, можливість задавати питання в довільній формі, з використанням 
"ключового"  слова,  у  формі  з  обмеженим  набором  символів);  при  цьому 
забезпечується  можливість  вибору  варіантів  змісту  навчального  матеріалу, 
режиму роботи;

· управління реальними об'єктами (наприклад, навчальними роботами, що 
імітують промислові пристрої або механізми);

· управління  відображенням  на  екрані  моделей  різних  об'єктів,  явищ, 
процесів, в тому числі і таких що реально протікають;
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· автоматизований  контроль  (самоконтроль)  результатів  навчальної 
діяльності, корекція за результатами контролю, тренування, тестування.

Можливість  легкого  доступу  до  інформаційних  ресурсів,  а  в  сфері 
освіти —  до  інформаційно-методичного  забезпечення  процесу  навчання, 
тиражування передових педагогічних технологій на базі використання засобів 
нових інформаційних технологій забезпечує розширення і зміцнення зв'язків 
між окремими структурами системи освіти, що призводить до вдосконалення 
її  інфраструктури.  Автоматизація  процесів  ведення  діловодства  в 
навчальному закладі,  реалізація  управління окремими етапами навчального 
процесу призводить до вдосконалення механізмів організаційного управління 
системою освіти, позбавляє від рутинної, "паперової" роботи.

Природно  припустити,  що  розвиток,  вдосконалення  інформаційного 
середовища  сфери  освіти  залежить  від  забезпечення  системи  освіти  як  в 
цілому,  так  і  кожного  навчального  закладу  окремо  спеціалізованими 
підрозділами,  пристосованими для  організації  діяльності  з  засобами нових 
інформаційних технологій.
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pedagogy intensify the educational process, to improve its efficiency and quality.
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З ІСТОРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

Визначено  основні  історичні  передумови  формування  класифікаційних  
схем  управлінської  документації;  значення  перших  теоретичних  праць  з  
даної проблематики.

Ключові слова: діловодство, класифікація, документ

Історія  класифікації  документації  є  однією  з  найцікавіших  тем 
документознавства та до теперішнього часу все ще недостатньо вивчена.

Що  являє  собою  класифікація?  Не  слід  вважати,  що  класифікація 
використовується  лише  в  діловодстві  й  тільки  для  організації  документів. 
Адже  важко  назвати  галузь  науки  та  практики,  де  б  було  застосовано 
класифікацію.  Приміром,  історія  класифікації  книг  налічує  не  одне 
тисячоліття [1]. Класифікація документів в діловодстві теж має свою історію. 

Проблеми  класифікації  управлінських  документів  вперше  були 
сформульовані  російським науковцем проф.  К.Г.  Мітяєвим у середині  60-х 
років  минулого  століття.  Потреба  в  поділі  документів  на  окремі  групи  та 
системи  документації  були  розглянуті  ним  у  нерозривному  зв’язку  з 
діловодними  процесами:  складанням  номенклатури  справ  та  організацією 
пошуку  документів  [4]. Значення  класифікації  чи  наукового  групування 
документів,  як  зазначає  К.Г.  Мітяєв,  з  метою їх  пошуку або використання 
винятково важливе. Питанням класифікації документів науковець відводить 
основне місце в теорії та практиці «адміністративного діловодства» [1, 85].

Однак перші теоретично обґрунтовані схеми класифікації управлінської 
документації з’явилися ще в ХІХ ст. Цей процес можна пов’язати з появою 
достатньо  великої  кількості  діловодної  літератури,  в  тому  числі  й  праць 
теоретичного характеру. 

На  тлі  великої  діловодної  літератури  цього  періоду  абсолютно 
самостійне значення мають робота М.В. Варадінова – «Делопроизводство или 
теоретическое  и  практическое  руководство  к  гражданскому  и  уголовному, 
коллегиальному  и  одиночному  письмоводству,  к  составлению 
всеправительственных и частных деловых бумаг и к ведению самих дел, с 
приложением к оным образов и форм»  [2]  (СПб., 1857) та її перевидання з 
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