
СТУДЕНТСЬКИЙ  НАУКОВИЙ  ГУРТОК  «ДОКУМЕНТОЗНАВЧІ СТУДІЇ» 

Студентський науковий гурток «Документознавчі студії» є організаційним 

утворенням на кафедрі «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Української 

академії друкарства, учасниками якого є студенти академії, що виявили бажання 

брати активну участь у науково-дослідній роботі та поглиблено вивчати 

відповідну галузь наук. 

Метою студентського 

наукового гуртка є сприяння в 

підвищенні рівня наукової 

підготовки студентів, розвиток 

наукового мислення й аналітичних 

здібностей студентів, розширення їх 

кругозору та ерудиції, створення 

умов для творчого зростання у 

процесі навчання і оволодіння 

фахом для майбутньої професійної 

діяльності та кар’єрного росту.  

Завдання студентського наукового гуртка «Документознавчі студії: 

залучення студентів до наукових досліджень, до участі в науково-практичних 

заходах і конкурсах кафедри та академії; поглиблення знань з дисциплін, які 

вивчаються за обраним фахом; організація та проведення зустрічей з 

представниками органів державної влади, фахівцями інформаційної, бібліотечної 

та архівної справ. 

Основні напрями студентських наукових досліджень розроблено відповідно 

до науково-дослідної тематики спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» кафедри: теоретичні й методологічні засади розвитку 

документознавства, архівознавства, книгознавства, бібліотекознавства і 

прикладних дисциплін (діловодства, документно-комунікаційних систем та ін.); 

проблеми сучасного документознавства та бібліотекознавства в інформаційному 

суспільстві; документ в інформаційному просторі: особливості його створення і 

функціонування; науково-

практичні засади 

документно-інформаційних 

процесів, їх розвиток тощо.  

Студентський науковий 

гурток у своїй діяльності 

керується Конституцією 

України, Статутом 

Української академії 

друкарства, чинним 

законодавством і 

Положенням.  

Робота гуртка проводиться 

згідно із затвердженим 

планом. У ній на постійній 



основі беруть участь студенти I-IV курсів кафедри, а також студенти, які не є 

членами гуртка. 

За участі представників гуртка 

проводяться різноманітні заходи: лекції, 

семінари-диспути, дебати, круглі столи, де 

обговорюються актуальні проблеми 

сучасного документознавства, 

бібліотекознавства, архівознавства в 

інформаційному суспільстві. Студенти 

готують доповіді (окремі з них 

представлені на наукових конференціях), 

які унаочнюються мультимедійними 

презентаціями. Усі учасники гуртка 

активно обговорюють проблемні питання, дискутують.  

Організовується чимало цікавих і пізнавальних екскурсій, пов’язаних з 

історичною тематикою бібліотечної та архівної справ. Студенти досліджують 

відомі та маловідомі місця та імена з української історії, зокрема діячів 

видавничої справи та друкарства, теми з історії книгодрукування в Україні.  

Під керівництвом 

професорсько-

викладацького складу 

кафедри студенти 

здобувають перші навики 

наукових пошуків, 

дослідної роботи. За 

ініціативою викладачів 

студенти здійснюють 

дослідження, з 

результатами яких знайомлять на наукових публічних заходах – щорічній 

студентській конференції Української академії друкарства, Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Людина в інформаційному просторі» 

(м. Кременчук), Міжнародній студентській науково-технічній конференції 

«Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання (м. Тернопіль) та ін. 

Викладачі кафедри керують науковими роботами студентів, результати яких 

виносяться на щорічні студентські конференції Української академії друкарства. 

Кращі наукові студентські доповіді публікуються в наукових академічних 

збірниках.  

Результатом наукової роботи студентів у 

гуртку є розширення кола їх наукових 

інтересів, вироблення у них навичок 

застосування інструментарію наукових 

досліджень, активна участь у науковому 

житті академії (написання статей, тез 

доповідей, наукових робіт), що 

публікуються в різних наукових виданнях; 

застосування набутого досвіду дослідної 

роботи у процесі навчання. 


