Завдання для дистанційного навчання
з дисципліни «Управлінське документознавство»
для студентів групи ДК-31
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 (2 год.)
Тема 2. Становлення документознавчої терміносистеми.
Розмежування термінів управлінського документознавства
Мета: проаналізувати терміносистему документознавства
(крім терміна і поняття «документ»), визначити спільні підходи і
розбіжності у формулюванні і трактуванні окремих термінів
різними авторами.
1. У чому полягає проблема документознавчої термінології
сьогодні?
2. Укладіть список сучасних термінологічних стандартів,
словників у вітчизняному документознавстві у 1990-2020-х рр.
3. Охарактеризуйте терміносистеми у сфері управлінського
документознавства, загального документознавства, діловодства
(документаційного забезпечення управління). У чому полягає
відмінність і тотожність термінів:
1)«офіційний
документ»,
«службовий
документ»
і
«управлінський документ»;
2) «управління» і «керування»;
3) «документальна» і «документна» інформація?
Форма звіту: відповіді на запитання і виконання завдань.
Виконати до 12.12.2020 р. і надіслати на електронну пошту
alicelightua@gmail.com
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