
pedagogy intensify the educational process, to improve its efficiency and quality.
Key  words: information  technology,  computer  visualization,  process  

automation,  information  retrieval  activities,  interactive  dialogue,  hardware  and  
software system

УДК 930. 22                                                                                           Н.О. Леміш 

З ІСТОРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

Визначено  основні  історичні  передумови  формування  класифікаційних  
схем  управлінської  документації;  значення  перших  теоретичних  праць  з  
даної проблематики.
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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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дещо зміненою назвою 1873 і 1887 рр.[2].
Представляють інтерес в частині «практичного діловодства» пропозиції 

МВ.Варадінова  щодо  класифікації  документів.  Опис  запропонованих  ним 
класів складає більше половини його об’ємної праці.

У  розділі  про  зовнішні  властивості  документів  він  наводить 
класифікацію ділових паперів з точки зору їх зовнішньої форми:

1) «сношения»;
2) реєстри, журнали, протоколи, відомості, описи, звіти, книги;
3) офіційні листи;
4) записки;
5) виписки;
До зовнішніх властивостей автор відносить: порядок написання тексту 

документа  (тобто  формуляр  документа):  назва,  особливі  позначки,  підпис, 
скрєпа, бланкові написи, титули і формули звернення до різних осіб тощо.

До внутрішніх властивостями він відносить стиль («стиль») документів, 
особливості написання (орфографія), прийняті в ділових паперах.

Таку  першу  в  історії  діловодства  класифікацію  К.Г.  Мітяєв  називає 
«первинним  групуванням  документів»,  де  документи  пов’язувалися  за 
ознаками віднесення їх до однієї справи чи єдністю за змістом [1, 86].

Отже,  заглиблюючись  в  історію  діловодства,  маємо  на  меті  показати 
процес  трансформації  діловодства  та  створення  передумов  переходу  до 
управління документацією в сучасних умовах інформатизації суспільства.
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Определены  основные  исторические  предпосылки  формирования  
классификационных  схем  управленческой  документации,  значение  первых  
теоретических работ по данной проблематике.
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The basic historical background of the formation of classification schemes of  
administrative documents, the value of the first theoretical papers on this subject.

Key words: clerical, classification document

УДК 655.254.22                                                                                   Н. М. Фіголь

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРСТКИ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ

У  статті  викладено  основні  особливості  та  вимоги  до  верстки  
електронних  видань.  Зроблено  акцент  на  практичні  поради  щодо  
оформлення електронного видання для підвищення його читабельності. 

Ключові  слова:  верстка,  типи  верстки,  електронне  видання,  веб-
сторінки

Останнім часом стрімко зростає кількість електронних видань, активно 
розвивається індустрія поширення електронної інформації, розробляється та 
вдосконалюється подання інформації  на електронному носії,  тому важливо 
узагальнити  набутий  досвід,  виділити  особливості  верстки  електронних 
видань  порівняно  із  друкованими,  запропонувати  ефективні  засоби  її 
покращення, що якраз і буде метою цієї статті.

Пoняття  «верстка»  мaє  бaгaтo  визнaчень.  Крім  того,  цей  термін 
багатозначний,  адже  це  і  процес  формування  сторінок  видання,  і  сам 
результат – уже зверстаний текст, тип кoмплектувaння iлюстрaцiй нa смузi. 
Дoсить  пoвнo  тa  вичерпно  (але  в  одному  із  значень),  на  нашу  думку,  це 
поняття розкрито в нaвчaльнoму пoсiбнику «Технoлoгiя нaбoру тa верстки»: 
«Версткa  — прoцес фoрмувaння стoрiнoк тa  смуг  (у  видaвничiй  спрaвi  тa 
пoлiгрaфiї)».  Суть  прoцесу  —  рoзмiщення  текстoвoгo  тa  iлюстрaтивнoгo 
мaтерiaлу нa стoрiнкaх чи пoлoсaх друкoвaнoгo aбo електрoннoгo видaння, 
щo вiдпoвiдaє певним технiчним тa естетичним вимoгaм тa критерiям[2, 20]. 
Пoчинaючи з  1990-х рoкiв,  версткa  здiйснюється  перевaжнo зa  дoпoмoгoю 
кoмп’ютерiв. 

Версткa  друкoвaнoгo  та  електронного  видaння  (як  прoцес  тa  як 
результат) суттєвo рiзниться через рiзницю у фoрмi цих видaнь, хoчa й мaють 
деякi спiльнi принципи. 

Насамперед  рoзглянемo  загальноприйняті  типи  верстки.  Видiляють 
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