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ОСНОВН1 НАПРЯМИ ДОСЛ1ДЖЕННЯ 
ДОКУМЕНТНОГО ПОТОКУ 3 ПЕДАГОГ1КИ В УКРА1Н1

У статп проанал1зовано теоретичш тдходи до проблемы впвчення 
документного потоку з педагопки в Укра'М як одного з перспективних 
напрям1в сучасного документознавства.
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Ефективний розвиток Украши зал ежить вщ багатьох фактор1в, 
зокрема таких, як науковий та еконоьйчний потенщал, стабьпьшсть 
внутршньо! п о л т и н о !  ситуацп, утвердження позитивного ¿мщжу 
держави на м1жнародному р1внь Це багато в чому зал ежить вщ роз- 
витку украшського сусшльства, знань \ вмшь кожно! конкретно! 
людини, и свиогляду, добро! воль Вирпнальними у формуванш 
особистосп е освп"а \ виховання, яю забезпечують усеб1чний розви
ток, набуття та засвоення знань, пщготовку квал1фшованих кадр1в. 
Провщш вичизняш  науковщ, осмислюючи роль о с в т !  в суспьпь- 
ствь стверджують, що вона вщдзеркалюе сощально-еконоличний 
та культурно-кторичний стан краши, забезпечуе стадий розвиток 
\ е складовою нацюнально1 безпеки [7, с. 24, 25].

Педагопчна наука невщдьпьна вщ д1яльност1 сусшльства 1 в сво
ему юнуванш та розвитку неодмшно послуговуеться шформащею. 
Постшний обмш вщомостями про новп"Ш теорп, гшотези, досяг- 
нення, результата дослщжень удосконалюють науку, сприяють и 
еволющйному розвитку та ефективному утвердженню в сусшль- 
ствь Результати педагопчно! д1яльност1 знаходять вщображення 
на сторшках численних видань та у перюдищ, а також у вигляд1

92



електронних докуменпв, навчальних фшьм1в, наочних поабнию в 
тощо. Ус1 ц! елементи утворюють документний попк i3 педагопки 
(Д П П ) -  сукупшсть документе, розподшених у npocTopi i 4aci, що 
рухаються вщ створювач1в та виробниюв до споживач1в, поширю- 
ючи в cycninbCTBi педагопчну шформащю.

Теоретичне знания про документний попк (ДП) представлене 
у вигляд1 дослщження ознак, властивостей, функцш, розробки 
пщход1в до структурування та у виявлеиш i вивченш закоиом1р- 
ностей функщонуваиня. Щ та mini теоретичш питания дослщжували 
Е. П. Бережна [2], Г. Ф. Гордукалова [3], Л. С. Козачков [5; 6], Л. Лабу- 
шевська [ 10], В. О. Мшкша [ 12], А. А. Соляник [15], G. В. Стась [17] 
та mini. Ane в украшському документознавств1 вщсутш комплексш 
дослщження документного потоку з педагопки, що i зумовлюе необ- 
хщшсть вивчення дано! проблеми. Актуальшсть дослщження ДПП 
зумовлена також науковим прогресом, який е важливим фактором 
трансформацИ cnoco6iB фжсацщ збереження i передач! шформацщ 
потребами сусшльства в галузевш документованш шформацй та вщ- 
сутшстю у вичизняному документознавств1 теоретичного знания про 
галузев1 документш потоки, ïx структуру, функцИ, релевантшсть сус- 
шльним запитам. Саме тому в сучасних умовах об’ектом дослщження 
може виступати ДПП Украши як явище об’ективио! дшсносп. Вщпо- 
вщно предмет вивчення охоплюе icTopiro формування та теоретичш 
засади функщонуваиня документного потоку з педагопки в Украшг 
3 урахуванням вищезазначеного необхщно проанал1зувати окрем1 
теоретичш пщходи до проблеми функщонування галузевого ДП та 
визначення актуальних питань дослщження цього явища. Науковщ 
зазначають, що одшею з основних умов юнування та функщонування 
документних потоюв е потреба сусшльства в обмпи документальною 
шформащею [16, с. 38]. Доки юнуватиме така потреба, документш 
потоки будуть nocTiiiHO розвиватися та активно функщонуватимуть 
у сусшльствг

Виходячи з погляд1в науковщв про те, що ДП е своерщним 
способом накопичення вщомостей про навколишню дШсшсть та 
результати сусшльно! д1яльносп, документний попк Î3 педагопки 
в У краш  розкривае «педагопчну дШсшсть» нашо! держави. На 
думку вчених, юиувания ДП як явища зумовлюють дв1 його невщ- 
дшьш властивосп: дискретшсть та континуальшсть. Зокрема, 
украш ський документознавець та фондознавець А. А. Соляник
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трактуе дискретшсть як властивють документа -  елемента пото
ку -  бути окремим 1 незмшним за змютом, а континуальшсть 
(безперервшсть) -  зв’язок кожного наступного документа з попе- 
редшми [16, с. 38,39]. Ця обставина е досить суттевою для розвит- 
ку науки, в тому числ1 й педагопчноь Дослщження конкретних 
педагопчних проблем -  чи то вивчення педагопчного досвщу, чи 
прогностична педагопчна д1яльшсть -  неможливе без детального 
анал1зу та вивчення документа ¿з тематики дослщження: наукових, 
навчально-методичних, законодавчих, нормативних. У процеа1х 
опрацювання, ан ал тган о 1 д1яльносп вщбуваеться осмислення 
нового знания, кожний конкретний документ виступае результатом 
опрацювання та продовженням попередшх 1 може стати причиною, 
пщгрунтям створення нових документа. Це зумовлюе безперерв- 
ний розвиток та функцюнування галузевого ДП та шформащйне 
забезпечення педагопчно! науки.

ДПП, постигао взаемод1ючи ¿з зовшшшм середовищем, як-то 
науков1 колективи, окрем1 дослщники, педагоги, батьки, задовольняе 
1хш потреби в шформаци шляхом надання документа про педагопч- 
ш поди, факти, теори, результата дослщжень, педагопчний досвщ. 
Отримана шформашя може бути використана з р1зною метою. Ска- 
ж1мо, для батьюв вона стане корисною у вихованш та о с в т  власних 
д1тей, педагоги застосують и в оргашзаци навчально-виховного про- 
цесу р1зних ланок освш 1, а для вчених вона е джерелом наукових 
пошуюв. Реагуючи на сусшльш змши, проблеми галун, потреби гро- 
мади у педагопчних знаниях, науковщ, педагоги-практики проводять 
дослщження, пщ час яких вщбуваеться опрацювання документа, 
осмислення шформацп, з’являеться нове синтезоване знания. Своею 
чертою воно матер1ал1зуеться у вигляд1 р1зних вид1в документа, яю, 
вливаючись у Д П, збагачують його та стають запорукою пщнесення 
науки на якюно новий р1вень розвитку 1 слугують джерелом поши- 
рення в сусшльств1 педагопчно! шформаци.

Галузевий пот1к, надаючи шформащю про педагопчну д1яль- 
шсть в Укра1Ш, забезпечуе безперервний зв’язок м1ж дослщження- 
ми в данш цариш та стимулюе розвиток само! науки. Кожне нове 
знания спираеться на рашше дослщжене 1 доведене, що допомагае 
вивчати проблеми з погляду ктинност! та обгрунтованостг Росш- 
ський учений С. В. Стась, вивчаючи документш потоки з метою 
дослщження розвитку науки, вказуе на те, що пот1к пов’язаний ¿з
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зовшшшм середовищем (науковими педагопчними колективами, 
окремими вченими, педагогами-практиками) \ цей зв’язок мае сут- 
тевий вплив на формування Д П. Автор пщкреслюе, що збшынення 
ю лькоси дослщниюв, штенсивний розвиток наукових дослщжень 
неодмшно вщображаються у кшьюсних параметрах ДП у б1к збшь
шення. I навпаки, зменшення авторських колектив1в, уведення 
обмежувальних фактор1в, скаж1мо цензури, зниження актуальносп 
пе! чи шшо! проблеми зумовлюе зменшення числа пуб./икащй \ 
як наслщок -  зменшення документного потоку. У рамках свого 
дослщження вчений доводить можливють вивчення документного 
потоку з метою ана./изу розвитку певно! науки, яке грунтуеться на 
дослщженш документа певного типу та виду або певно! тематики, 
створених в рамках дано! науки [17, с. 22, 23]. Пщтримуючи думку 
науковця щодо можливосп дослщження документного потоку з 
метою розвитку науки, можна стверджувати, що документний потк 
¿з педагопки в Укра!ш забезпечуе можливють простежити шляхом 
дослщження галузевих документа 1стор1ю становления вичизняно! 
педагопки, проанал1зувати стан сучасно! науки та спрогнозувати 
и розвиток у майбутньому. Попк, ув1бравши всю р!зномаштшсть 
галузевих документа, забезпечуе можливють формування фощцв 
шформащйних установ, зокрема педагопчних б1блютек. Останшми 
роками цьому сприяе розвиток системи обов’язкового прим1рника, 
що законодавчо закршлено постановок) Кабшету М1нютр1в Украши 
«Про доставляння обов’язкових прим1рник1в документа».

О дним ¿з найбш ы них з1брань в п ч и зн я н и х  педагопчних  
докум енпв в Укра!ш волод1е Д ержавна науково-педагопчна 
б!блютека Украши ¿мен! В. О. Сухомлинського. Вона одержуе 
обов’язковий безоплатний прим1рник видань, аудю-, в1зуально!, 
аудюв!зуально! продукци Украши \ отримуе навчальш, навчально- 
методичш видання для заклад1в о с в т г  вс1х тишв, науков1 видання 
з педагопки та психологи, аудюпродукщю навчального, науково- 
просвп'ницького, виробничо-професшного характеру для вчите./ив 
[13, с. 3 -4].

Отже, документний п о та  ¿з педагопки в Укра!ш, акумулюючи 
документа педагопчно! тематики, що вийшли на теренах нашо! 
держави, забезпечуе ш формащ ею  р1зш напрями педагопчно! 
д!яльностг, надае можливють дослщження ютори та прогнозування 
розвитку дано! галуз1 в ц!лому; актуал1зуе вивчення окремих, недо-
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статньо висвгглених питань; сприяе створенню ново! педагопчно! 
шформаци та формуванню фонд1в шформащйних установ: б1бл1- 
отек, арх1в1в, оргашв НТ1; шдвшценню р1вня педагопчних знань 
у сусшльствг Серед важливих напрям1в у вивченш вичизняних 
галузевих документних потоюв фах1вщ визначають перюдизащю 
1х формування та розвитку, вивчення структури, функцш, законо- 
м1рностей функщонування, системне дослщження, мошторинг 1 
моделювання [14, с. 7]. Вивчення документного потоку з педагопки 
в Украш, на нашу думку, слушно розпочати з розробки перюдизаци 
його розвитку та функщонування.

Перюдизащя застосовуеться в р1зних науках 1 дозволяе розпо- 
дшити явище на етапи та стадп розвитку в межах певних часових 
вщр1зюв, обмежених конкретними датами. Це дозволяе дослщити 
причини та тенденци розвитку того чи шшого явища, виявити 
фактори впливу на нього, характерш або вщмшш для кожного 
перюду риси та ознаки, простежити взаемозв’язки та законом1рно- 
сп  розвитку. Розробка перюдизаци розвитку документного потоку 
з педагопки в Укра!ш грунтуеться на основ1 анал1зу докуменпв з 
юторп в1тчизняно1 педагопки та видавничо! справи. Вона дозволить 
дослщити економ1чш та сощокультурш умови, за яких розвивалося 
дане явище, вплив р1вня розвитку украшсько1 педагопчио! науки 
на кшьюсний та яюсний склад галузевого ДП, дасть змогу вивчи- 
ти вплив сусшльства на формування галузевого документного 
потоку та релевантшсть ДП щодо потреб сусшльства, вимоги до 
педагопчних докуменпв, причини 1х трансформацп та модершзаци, 
еволющю документного забезпечення педагопчио! науки.

Не менш актуальним е вивчення структури вичизняного доку
ментного потоку з педагопки. Поняття структури, з фшософсько1 

точки зору, означае «споаб законом1рного зв’язку м1ж складовими 
предмета 1 явищ природи та сусшльства, мислення та шзнання, 
сукупшсть ктотних зв’язшв м1ж видшеними частинами щлого, 
що забезпечуе його едшсть, внутрш ню  будову будь-чого. Вона 
властива об’ектам, що являю ть собою системи, 1 видш яеться 
шляхом встановлення сутшсних, вщносно стшких зв’язшв м1ж 1х 
елементами при частковому або повному абстрагуванш вщ якюних 
характеристик цих елеменпв. Структура е законом кнування 1 
функщонування системи, забезпечуе збереження основних влас- 
тивостей та функцш при р1зномаштних и змшюваннях» [4, с. 611 ].
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У свой! робой А. А. Соляник наводить таке визначення поняття 
структури: сукупшсть стшких зв’язюв об’екта, що забезпечують 
його цш сш сть, збереження основних властивостей. Дослщниця 
зазначае, що структура ДП мае ознаки, як1 дозволяють класифжу- 
вати документи: семантичну -  смислов1 зв’язки м1ж документами; 
тематичну -  поширешсть документа певно! тематики; типолопчну 
-  розповсюдження, кшьюсне сшввщношення документа певних 
тишв та жанр1в; видову -  сшввщношення документа р1зних вид1в; 
мовну -  сшввщношення елемента, опублжованих певними мова- 
ми; видавничу -  сшввщношення документа, виданих певними 
установами; авторську -  сшввщношення документа, пщготовлених 
певним науковими колективами чи окремими авторами; хроноло- 
пчну -  елементи потоку, сшввщнесеш за роком видання. Розгля- 
нувши вказаш ознаки, дослщниця наголошуе, що структурувати 
документний п о та  можна за будь-якими ознаками класифжацп 
документа [15, с. 21, 23-26].

Одним ¿з найважливших питань у цьому напрям1 е дослщження 
ТИП0-ВИД0В01 структури Д П. Пщгрунтям для анал1зу е напрацюван- 
ня багатьох учених у галуз1 класифжацп документа. Свш внесок 
щодо цього зробили В. Бездрабко [1], С. Кулешов [8], Н. Кушна- 
ренко [9], Н. Ларьков [11], Д. Теплов [19], Г. Швецова-Водка [20]. 
Але вказаш дослщження мютять фрагментарш, опосередковаш уяв- 
лення про галузевий документ. А проблема розробки класифжацп 
педагопчного документа полягае у виявленш притаманних йому 
вщмшностей. Адже педагопка охоплюе р1зш напрями д1яльност1, 
а постшний розвиток науки \ техшки стимулюе еволющю засоб1в 
фжсацп шформацп, сприяе удосконаленню способ1в и передач! та 
поширення знань у сусшльствг Щ обставини зумовлюють вико- 
ристання в галузевш практищ найр1зномаштшших тишв та вид1в 
документа на р1зних н оаях  шформаци.

Я м  саме документи шформащйно забезпечували в1тчизняну 
педагопку, яю сусшльш потреби зумовлювали процес створення, 
використання та трансформашю тих чи шших тишв та вид1в доку
мента, як вони сшввщносяться в кшькюному вим1р1? Це лише час- 
тина питань, вщповщ на яю допоможе отримати дослщження типо- 
лопчно! та видово1 структури документного потоку з педагопки.

Результатом цього дослщження мае стати розробка класифшацп 
галузевих документа, яка б оргашчно висви'лила властивост1 вс1х
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документа, за допомогою котрих вщбуваеться шформащйне забез- 
печення педагопчно! науки. Важливим завданням вивчення ДПП 
Украши е дослщження його авторсько! структури, «сшввщношення 
документов за ознакою наукових колектив1в чи шдивщуальних 
автор1в>> [15, с. 26], що беруть активну участь у його формуванш. 
Органи державно! влади, науково-педагопчш установи, б!блютеки, 
громадськ1 товариства виконують р!зш функцп та завдання, тому 
характер !хньо! д!яльносп суттево р1зниться м1ж собою. Вони 
активно формують державну освиню полтгку, дослщжують педа- 
гопчш проблеми, проводять науков1 заходи (конференцп, семшари, 
кругл! столи), сприяють поширенню вичизняного педагопчного 
досвщу як в нанпй державу так 1 за кордоном, забезпечують без- 
перервну освиу, формують галузевий шформащйний ресурс.

Сьогодш в Укра!ш д1е багато педагопчних оргашзащй, що спри- 
яе всеб1чному розвитку педагопчно! науки 1 освпт!. Центральним 
органом державно! виконавчо! влади, який формуе та реал1зуе 
нащональну п о лтгк у  в галуз1 о св т г  1 здтсню е м1жнародне сшв- 
робпництво, е М ш ктерство о с в т г  1 науки Украши. У 1992 р. 
було створено Академ1ю педагопчних наук Украши. Сьогодш у 
и структур! функщонують 5 вщдшень, 7 ш ститупв, 6 наукових 
центр!в, Державна науково-педагопчна б!блютека Укра!ни ¿мен! 
В. О. Сухомлинського та Педагог!чний музей. Одним ¿з напря- 
м1в д!яльносп ц!е! установи е створення програм, пщручниюв та 
методичних поибнишв для навчально-виховних заклад1в. АПН 
Укра!ни зд!йснюе фундаментальш та прикладн! дослщження в 
галуз1 педагог!ки, розробляе! науково обгрунтовуе форми, методи 
та засоби сучасного навчально-виховного процесу. Результата Г! 
роботи вщображеш в численних наукових документах. Така р1зно- 
аспектна д!яльшсть постШно розширюе та значно збагачуе ДПП, 
актуал!зуючи потребу дослщження внеску АПН Украши у форму- 
вання вичизняного галузевого ДП. Активну участь у збагаченш 
ДПП беруть ! педагопчш вищ! навчальш заклади, яких в Укра!ш 
нал!чуеться близько 30. Важливим е анал1з роботи Книжково! 
палата Украши -  центру нащонально! б!блюграфп та найбшыного 
арх1ву вичизняно! друковано! продукцп. Створюючи нац!ональну 
б!блюграф!ю на основ! державно! реестрацп видань, Книжкова 
палата Укра!ни видае л!тописи. Вони е важливими засобами для 
анал1зу документного потоку з педагог!ки, адже в спектр! доку-
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менпв, про яю  шформують користувач1в щ видання, неодмшно 
присутш \ педагопчш. Слщ також вщзначити й д1яльшсть б1блютек 
щодо створення вторинних шформащйних докуменпв галузево! 
тематики, яка дозволяе ур1зномаштнити потш б1блюграф1чними, 
аналтгчними та реферативними документами.

Д Н П Б Украши ¿м. В. О. Сухомлинського -  головний шфор- 
мащйний, координащйний та науково-методичний центр мереж1 
освпянських б1блютек М ш ктерства освпи \ науки Украши та 
Академп педагопчних наук Украши -  спрямовуе свою д1яльшсть 
на забезпечення фахових шформащйних потреб освпян. Одним 
¿з напрям1в ц!е1 д1яльносп е створення галузево! б1блюграф1чно1 

шформацп. Систему б1блюграф1чно1 продукци Б1блютеки ста- 
новлять науково-допом1жш, рекомендащйш, поточш, ретроспек
тивна бюб1блюграф1чш поибники. Вони вмщують вщомосп про 
спадщину знаних педагопв, наукову д1яльшсть учених Украши в 
галуз1 педагопки та найактуальшнп проблеми, що дослщжуються 
сучасною педагопчною наукою.

Нащональна б1блютека Украши ¿меш В. I. Вернадського також 
долучаеться до формування галузевого ДП. 3  1995 р. вона видае 
Украшський реферативний журнал «Джерело», в якому серед 
шших галузей знания доводить до вщома користувач1в рефера- 
тивну шформащю з питань педагопки. Загалом, за час юнування 
журналу в ньому представлено вщомосп про бшын шж 5 тисяч 
педагопчних докуменпв: монографи, автореферата дисертащй, 
зб1рники наукових праць, матер1али конференций статп з наукових 
зб1рниюв та журнал1в.

1нформащ йна та видавнича д1яльшсть б1блютек дозволяе 
зарахувати 1х до числа авторських колектив1в, як1, опрацьовуючи 
елементи галузевого потоку, поповнюють його шформащйними 
документами. Маловивченою залишаеться д1яльшсть педагопч
них товариств, арх1вних у станов та музеш Украши щодо 1х внеску 
в розвиток галузевого ДП. Тож анал1з 1хньо1 д1яльносп е дуже 
актуальним. Щ кавим також е дослщження видавничо! структури 
ДПП. Педагопчш видавництва Украши, маючи давню ютор1ю, 
спещал1зуються на виданш певних тишв та вгщ в докуменпв. На 
сучасному еташ актив1зувалася д1яльшсть оргашзащй, що випус- 
кають аудюв1зуальну продукщю педагопчно! тематики, чому 
сприяе використання ш формащ йно-комп’ютерних технологт.
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Дослщження внеску найбшын знаних у H a n i i í i  i c p a m i  видавництв 
у розвиток галузевого ДП допоможе розкрити специфжу 1хньо1 

д1яльност1
Загалом, комплексне багатоаспектне дослщження структури 

вичизняного ДПП дасть змогу проанал1зувати склад галузевого 
ДП та д1яльшсть р1зних установ i оргаш защй, спрямовану на 
його розвиток i функцюнування. ДПП у nponec i свого юнування 
виконуе важлив1 функцп з акумуляцп та шформащйного забез- 
печення сусшльства педагопчною шформащею i, опосередковано, 
висвилюе стан розвитку вичизняно! педагопчно! науки i практики. 
Комплексне дослщження явища охоплюе вивчення кторичних 
передумов формування ДПП, розробку його перюдизацп, типо- 
ВИД0В01, авторсько!, видавничо! структури. Це дозволить доповнити 
Teopiro документних потоюв знаниями про галузевий поНк, рекон- 
струювати етапи його становления, проана.изувати сприятлив1 та 
гальм1вш фактори його розвитку, збагатить теоретичне знания про 
типолопчш та видов1 особливост1 педагопчних документ1в, спри- 
ятиме дослщженню сусшльних потреб у даному напрям1 i на щй 
o c h o b í  формуванню нащонального галузевого ресурсу та системи 
шформащйного забезпечення освиянсько! галуз1.
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