Завдання для дистанційного навчання
з дисципліни «Управлінське документознавство»
для студентів групи ДК-31
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Еволюція знань про документ та історія управлінського документознавства
Завдання
1. Охарактеризувати дискусійні погляди щодо місця управлінського документознавства в
системі наук.
2. Порівняти структуру документознавства з управлінським документознавством. У вигляді
схеми відтворити їх структури. Зробити висновок.
3.Визначити спільне i відмінне між управлінським документознавством та діловодством,
книгознавством, правознавством та джерелознавством за такими критеріями:
предмет та об’єкт вивчення, хронологія, проблематика.
За результатами досліджень заповнити таблиці:
Позиція порівняння
Управлінське документознавство

Діловодство

Об’єкт і предмет
вивчення
Хронологія
Проблематика
Позиція порівняння

Книгознавство

Правознавство

Джерелознавство

Об’єкт і предмет
вивчення
Хронологія
Проблематика
4. Чи правомірно стверджувати, що історія людської цивілізації почалася з винаходу
документа? Відповідь обґрунтувати.
5. Чи бувають випадки, коли документ виявляється важливішим за людину? Відповідь
обґрунтувати.
Завдання виконати до 09.11.2020 р. і надіслати на електронну пошту alicelightua@gmail.com
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