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Приведены  параметры  функционального  анализа  блога  как  веб-
технологии  социальной  коммуникации  в  экономическом  секторе,  
рассматривающегося  в  качестве  аналитического  инструментария  для  
предприятий сферы веб-услуг.

Ключевые  слова: блог-информирование,  функции  блога, 
инфокоммуникативная компетентность

Parameters of the functional analysis of blog as the web-technology of social  
communication in an economic sector are presented. The blog is also considered  
as an analytical tool for the enterprises of sphere of web-services.

Key  words: blog-informing,  functions  of the blog,  information  and 
communication competence
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ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ВНЗ 
В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Проаналізовано  основні  форми  організації  роботи  з  документами  у  
вищих навчальних закладах в умовах Болонського процесу.

Ключові  слова: документаційне  забезпечення,  електронний  
документообіг, вищий навчальний заклад

У зв'язку з глобальною інформатизацією вищої освіти в Україні постає 
питання створення ефективної системи докуметаційного забезпечення ВНЗ. 
Як відомо, основа докуметаційного забезпечення вищої освіти — документи, 
які  мають  правове  значення,  оскільки  є  засобом засвідчення  та  доведення 
певних фактів. Вони також використовуються як джерела та носії інформації. 
В управлінській діяльності документ постає як предмет, і як результат праці 
[1].

Найпроблемнішою  є  організація  розроблення  та  впровадження 
уніфікованих  електронних  форм  службових  документів  різних  груп 
навчальної  документації  у  вищих  навчальних  закладах,  оскільки  в  них 
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переплітаються дві сфери — освітня та трудова, що мають свої законодавчі 
особливості та вимоги до документів.

Вирішуючи  певні  проблеми  роботи  з  паперовими  документами,  при 
комп'ютеризації  електронних  форм  службових  документів  різних  груп 
навчальної документації виникають нові проблеми, що в більшості випадків 
можна подолати.

Основною проблемою при впровадженні  новацій  у  роботу  навчальної 
частини  є  невелика  кількість  працівників,  які  мають  хист  або  бажання 
здійснювати  процес  підвищення  кваліфікації  через  проходження 
комп'ютерних  курсів,  відсутність  їхнього  бажання  впроваджувати  нові 
технології в даній сфері.

Впровадження  електронного  документообігу  у  вузах  зумовило 
необхідність  розроблення  уніфікованих  електронних  форм  службових 
документів різних груп навчальної документації,  аналогів паперових форм. 
Водночас,  наприклад  звітні  електронні  форми,  на  відміну  від  паперових, 
дають  змогу  оперативно  зробити  зведений  підсумок  успішності  як  за 
окремими студентами,  так  і  у  цілому за  академічними групами,  окремими 
кваліфікаціями,  спеціальностями,  за  кафедрами.  Слід  зауважити,  що 
обрахування  успішності  ускладнюється  у  зв'язку  з  впровадженням у вузах 
кредитно-модульної  системи навчання,  а  тому функціонування відповідних 
електронних  форм  є  необхідною  умовою  для  забезпечення  організації 
навчального процесу.

Саме з метою документування поточної та зведеної успішності студентів 
за  кредитно-модульною  системою  в  університетах  слід  запровадити 
розроблену уніфіковану електронну форму з назвою «електронний журнал» 
(ЕЖ).  Його  форму  та  порядок ведення розроблено Центром впровадження 
інформаційних технологій університету відповідно до структури «Положення 
про  проведення  експерименту  з  кредитно-модульної  системи  організації 
навчального  процесу  в  Європейському  університеті»  [2].  ЕЖ 
використовується  для  електронного  документування  поточної  та  зведеної 
звітності  ведення  навчального  процесу  за  кредитно-модульною  системою 
студентів денної та заочної форми навчання. 

Створення  ЕЖ здійснюється  кожного  семестру  за  наказом навчальної 
частини. Для цього використовують дві компілятивні форми (шаблони): файл-
шаблон академічної групи і файл-шаблон підсумкової звітності факультету.

Електронна  навчально-організаційна  (ЕНОД)  та  навчально-дослідна 
(ЕНДД)  документація  забезпечує  навчальний  процес  усього  закладу  і  має 
бути доступною викладачам, студентам та працівникам університету. Вона є 
незміною  протягом  одного  навчального  року,  повинна  мати  зручний 
розповсюджений  формат  для  відтворення  електронними  засобами  та  на 
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паперовому носії. 
Отже,  впровадження  електронних  форм  у  вузі  кредитно-модульної 

системи навчання є необхідною умовою для документаційного забезпечення 
організації  навчального  процесу.  Уніфікована  електронна  форма  ЕЖ 
створюється за допомогою двох компілятивних шаблонів. Розташування усіх 
груп електронних документів має єдину структуру. Усі електронні документи 
мають фіксований формат друку. Визначені реквізити для ЕНОД та ЕНДД.

Таким  чином,  створення  моделі  корпоративної  БД  має  забезпечити 
консолідоване зберігання та надання до доступу всієї навчальної інформації, 
необхідної для подальшої уніфікації та узгодження навчальних і тематичних 
планів, налагодження горизонтальних зв’язків між викладачами, спонукання 
викладачів  до  співпраці  у  створенні  якісного  навчально-методичного 
забезпечення, курсів забезпечення дистанційного навчання, розповсюдження 
педагогічного досвіду та результатів навчально-методичної роботи тощо. 
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ БІБЛІОТЕЧНОГО 
ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ДЕРЖАВИ

У  статті  досліджуються  функції  бібліотечного  документно-
комунікаційного інституту в інформаційному просторі держави, відповідно  
до його статусу та потенціалу, із застосуванням системних принципів.
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