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ЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА
КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
У сучасних установах служби діловодства  потужний інструмент, що забезпечує злагоджене управління документацією, скеровує всі підрозділи
та окремих виконавців на спільні ефективні дії; мобілізує ініціативу співробітників, поліпшує процеси ділової комунікації для прийняття грамотних
управлінських рішень.
Нині документування управлінської інформації об’єктивно виділяється у високооплачуваний вид професійної діяльності, отримує відповідне
технологічне й організаційне оформлення та вимагає значного обсягу знань.
Добором інформації, обробленням і створенням документів сьогодні повинен займатися спеціально підготовлений фахівець – документознавець.
Будь-яка економіка характеризується пошуком й обробленням інформації, необхідністю
постійного впровадження інновацій через глобалізаційні процеси. Ці питання в установах вирішує
інформаційний аналітик: моніторить профільний ринок, здійснює маркетингові дослідження,
споживчий попит клієнтів; аналізує бізнес-процеси компанії, моделює та прогнозує діяльність
підприємства, створює бази даних із певного питання. Фахівець з аналітичним складом мислення
може знайти собі застосування в найрізноманітніших сферах.
Саме кафедра документознавствтва та інформаційної діяльності Державного
університету телекомунікацій готує документознавців, менеджерів у сфері надання інформації,
фахівців зі зв’язків з громадськістю, інформаційних аналітиків.
Кафедра функціоную під керівництвом канд. філос. наук, доцента Світлани Петькун. Перший
набір відбувся у 2014 році – 23 студенти виявили бажання навчатися за спеціальністю
«Документознавство та інформаційна діяльність». Завдяки наступним наказам ректора університету,
доктора технічних наук, професора, народного депутата України першого скликання, генералполковника, заслуженого працівника народної освіти України Толубка Володимира Борисовича,
розбудова кафедри документознавства та інформаційної діяльності набрала нових обертів: у 2016
році здійснено набір на другу спеціалізацію «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю». Обидва освітні напрями готують фахівців для органів
державної влади та місцевого самоврядування, інформаційно-аналітичних відділів, органів статистики, кадрових служб, діловодства, інформаційного
забезпечення управління, секретаріатів, канцелярій, консалтингових центрів.
Із метою зацікавлення студентів процесом навчання, підвищення рівня засвоєння знань активно впроваджуються новітні технології навчання, до
занять долучаються професіонали-практики з установ Києва.
При кафедрі функціонує комп’ютерна лабораторія "Віртуальний офіс", оснащена сучасним
програмним забезпеченням та потужними комп’ютерами, сервером, проектором з інтерактивною
віртуальною дошкою, що допомагає викладачам у якісному викладанні дисциплін, а студентам – у їх
засвоєнні. Оскільки сьогодні посилюються процеси автоматизації в багатьох сферах виробництва та
суспільного життя, майбутні документознавці й аналітики вивчають сучасні системи управління
електронним документообігом. Завдяки можливості вивчення та опанування в лабораторії «Віртуальний
офіс» програмних продуктів, наданих Центром комп’ютерних технологій «InfoPlus» (система
електронного документообігу «АСКОД») та компанією НетКом Текнолоджи
(система електронного документообігу «Діло»), студенти не лише
здобувають практичні вміння й навички з електронного урядування та
електронного документообігу, а й отримують сертифікати Центру
комп’ютерних технологій InfoPlus та Компанії НетКом Текнолоджи.
Із 2017 року для підвищення кваліфікаційного рівня майбутніх спеціалістів ряд фахових дисциплін
викладають іноземною мовою – «Спічрайтинг та копірайтинг», «Інформаційний аналіз та консалтинг», «Організація та управління діяльністю
інформаційних установ».
Вагому роль у підготовці документознавців, аналітиків, спеціалістів зі зв’язків з громадськістю відіграє спільна науково-дослідна робота
студентів і викладачів. Вихованці активно друкують результати своїх наукових досліджень у виданнях Університету та інших ВНЗ України й
зарубіжжя; беруть активну участь у студентських науково-практичних конференціях.
Такий активний навчально-виховний процес можливий завдяки фанатично закоханим у свою роботу викладачам кафедри – колективу
однодумців, чесних, відкритих, налаштованих на креативний підхід до навчання.
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності дуже молода порівняно з іншими, але має величезну жагу до роботи. А це головне!
В. Марчук, студентка групи АЗД-31

ЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА

ПЕРЕВІРЕНА ІНФОРМАЦІЯ

ПІДТРИМКА Є

Ректорат, викладачі,
працівники університету,
студрада стануть ближче.

Визначні дати, тривалість
семестру, сесія, канікули,
актуальна інформація для
студентів.

Потрібна інформація
в потрібну мить.

НЕ ПРОПУСТИ
СТОР. 1

БУДЬ У КУРСІ
СТОР. 2

ВІДЧУЙ СЕБЕ СПРАВЖНІМ
ПРОФЕСІОНАЛОМ
СТОР. 3

СЛОВО МОЛОДІ
Аналітичні статті, артпортал,
афіша, оголошення.
УСЕ, ЩО ТЕБЕ ЗАЦІКАВИТЬ
СТОР. 4
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Перевірена інформація

Я тут був

Державний університет телекомунікацій
розташований у центрі Києва, біля Солом’янської
площі. Коли заходиш на територію вищого
навчального закладу, упадає в очі зелена галявина,
де студенти можуть відпочити після навчального
процесу. Університет працює з 8:00 години, а після
кожної пари… Так, ти вгадав - довгоочікувана перерва!!! Навчання
відбувається у дві зміни, тому зранку й до вечора тут бурлить життя.
Мабуть, усі чули приказку: студент – це людина, яка завжди хоче
їсти й спати. Звичайно, у нашому закладі на
першому поверсі розташований чудовий буфет. У
меню представлено повноцінний обід, великий
вибір салатів і десертів. У їдальні ласують не тільки
студенти, а також і викладачі, співробітники
закладу.
На території студмістечка знаходиться
гуртожиток, який із задоволенням приймає всіх студентів із різних куточків
України та зарубіжжя. На першому поверсі гуртожитку спортивний зал, де
можна займатися у вільний час. Усі наші студенти підтягнуті та здорові.
До уваги студентів гуртки волейболу та баскетболу, є чудова
можливість стати членом футбольної команди ДУТ. Функціонує Школа
лідерства, Студії соціальних комунікацій, гурток «Філософія і молодість».
Щопонеділка
відбуваються
кураторські години, на яких старші
наставники дають поради студентам
перших курсів. Куратори груп аналізують
процес навчання, студенти діляться своїми
враженнями, проблемами.
Ну і звичайно кожний студент чекає
з
«великим
жахом»
СЕСІЮ.
Особливо
першокурсники.
Цьогоріч перша екзаменаційна сесія триває з
07.01 до 18.01.2019 року.
Довгоочікувані канікули з 21.01 до 01.02.2019р.
Але ж яке навчання без практики?
2 курс чекає ознайомча практика 11.02. – 22.02.2019 р.
3 курс має виробничу практику з 25.02 до 22.03.2019 р.
Навчально-виховний процес у 2 семестрі в Державному університеті
телекомунікацій починається з 04.02.2019 р.

У Центральному державному історичному архіві України
Студенти
старших
курсів
кафедри
документознавства та інформаційної діяльності
Державного університету телекомунікацій восени
відвідали Центральний державний історичний
архів України (м. Київ). Цей захід передбачав
ознайомити нас із особливостями роботи
архівіста та функціонуванням подібних структур
в цілому.
Директор архіву Ольга Музичук провела
студентам ознайомчу екскурсію, до якої приєдналися співробітники
із Каунаського регіонального архіву (Литва), що перебували з
візитом у ЦДІАК.
На балансі архіву знаходиться 1 300 000
одиниць документів. У сховищі нам
представили унікальні документні експонати,
серед яких були актові книги 16-го століття,
султанський фірман, універсали Івана Мазепи
та Богдана Хмельницького, жалувані грамоти
на дворянство Катерини ІІ та Олександра І.
Також нам продемонстрували старовинні метрики, записи в яких
свідчили про одруження Оноре де Бальзака з Евеліною Ганською в
Бердичеві 02 березня 1850 року; про народження в Києві Голди
Меїр, яку вважають однією із засновників держави Ізраїль, тривалий
час вона обіймала посаду прем`єр-міністра цієї країни. Екскурсовод
розповіла нам про труднощі, які виникають під час зберігання та
роботи з такими документами.
У читальному залі архіву, не піднімаючи
голови, працювало багато науковців, які
знайомилися зі змістом різних старовинних
матеріалів для проведення досліджень та
написання наукових праць. Екскурсовод
ознайомила нас із алфавітними, системними та
електронними каталогами, за якими відвідувачі
архіву можуть відшукати потрібні матеріали.
Отже, екскурсія була пізнавальнонавчальна. Усі студенти на власні очі побачили, як функціонує архів,
які глибокі знання й великий досвід повинні мати співробітники,
щоб архівна установа працювала злагоджено.

Л. Цапко, студентка групи ДЗД-31

Н. Мазур, студентка групи ДЗД-31

ЦІКАВІ МОМЕНТИ…

Студентське життя – це не тільки навчання, але й круто проведений позаурочний час. За ці два місяці студенти кафедри
«документознавства та інформаційної діяльності» теж не сумували.
Студенти першокурсники в останні теплі дні осені відвідали пам’ятні місця Києва.
Звичайно, щоб насолодитися красою нашої столиці одного дня не вистачить, але провести час
весело, у колі нових друзів, навіть цілком достатньо.
Екскурсія розпочалася від станції метро «Палац спорту». Спочатку відвідали Майдан
Незалежності, де куратори груп Т. М. Сидоренко та О. М. Шеремета розповіли про пам’ятник
легендарному козаку Мамаю, потім ознайомили з історією виникнення сучасного Майдану,
монументом на честь проголошення незалежності України, ушанували пам'ять героїв Небесної
Сотні, сфотографувалися на фоні квіткового годинника, для оформлення якого цієї весни було
висаджено понад 20 тисяч квітів.
Потім студенти піднялися до Софійського собору, відвідали Михайлівську церкву, ознайомилися з цікавою історією реставрації
монументальної композиції, присвяченої княгині Ользі, рівноапостольним Кирилу та Мефодію.
Тим часом, студенти третього курсу провели виїзне заняття в Центральний державний історичний архів України (ЦДІАК) із навчальної
дисципліни «Експертиза цінності документа» (викладач – канд. іст. наук, доц. К. І. Климова).
Захопливою подією стало знайомство з журналісткою нового каналу Анастасією Кошман. Вона розповіла
не лише про свій журналістський шлях, а ще й про те, як працювати перед камерою; розкрила секрети знімання
проектів «Заробітчани», «АБЗАЦ» і «Таємний агент».
Найцікавіша подія осені − традиційний святковий конкурс-огляд «Візитівка
першокурсника ДУТ − 2018». Це відповідальний захід. За традицією кожен
факультет готував виступ, репетиції до якого тривали понад місяць. Студенти
створювали ідею, продумували до деталей образи і, як результат, – першокурсники показали своїми виступами,
що нове студентське покоління не промах і багатьох з них ми ще не раз побачимо на сцені університету.
Спеціальності «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю», «Документознавство та інформаційна
діяльність» представили в команді Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Слівчак
Станіслав, Плюта Анастасія, Коваль Анна та Андріянець Андрій. Наші студенти за підсумками роботи журі виступили достойно: Слівчак
Станіслав, студент групи ДЗД-11, здобув перемогу в номінації "Найкращий музичний номер", а Плюта Анастасія, студентка групи АЗД-11,
здобула почесне звання "Найкращий музичний вокал".
Отже, ми не тільки разом здобуваємо знання, а також відпочиваємо, відвідуємо пізнавальні заходи, ближче знайомимося з
одногрупниками й кураторами, заряджаємося позитивними емоціями й натхненням на подальшу роботу.
В. Годзь, студентка групи АЗД-31
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Сертифіковані курси в Державному університеті
телекомунікацій
Перед
кожним
студентом
у
майбутньому
постане
питання
працевлаштування.
Будь-який
роботодавець мріє
про кваліфікованого
робітника.
Сертифіковані курси, які проводять викладачі
Державного університету телекомунікацій, створюють
гарні умови для вдосконалення практичних навичок
майбутніх спеціалістів.
На особливу увагу заслуговує навчальнопрактична лабораторія «Віртуальний офіс», яка
функціонує при кафедрі документознавства та
інформаційної діяльності. Це обладнаний сучасною
офісною технікою та програмним забезпеченням
навчальний кабінет.
Студенти мають змогу на практиці вдосконалювати
вміння та навички з електронного урядування та
електронного документообігу, здобути затребувані на
ринку праці знання й сертифікати про володіння
системою електронного документообігу «АСКОД».
АСКОД – базовий продукт, що
призначений
для
автоматизації
процесів формування, створення,
сортування та зберігання електронних
документів.
АСКОД
широко
поширений у державних установах та приватних
організаціях, що робить його вивченням пріоритетним.
Цей програмний продукт, розроблений компанією
«ІнфоПлюс», забезпечує роботу як
окремого інспектора-діловода, так і
цілих підрозділів.

Листопад – 2018

АНГЛОМОВНІ МІРКУВАННЯ
If you want to learn by the newest european educational program and you care
about your own future then this is your choice:
Educational program
“Information analytics and Public
Relations”
FAQ:
- What are information analytics and Public
Relations and what features they have?
Information analytics is a process of gathering and
processing info and as result – receiving new data
on which you or your chief will rely. PR is a
systematic activity of company and it’s main purpose is to create a positive point of view for
all potential customers.
- Is there any perspectives of employment?
Well yes, of course. Analysts and PR-managers are always needed in PR-agencies, consulting
and investment companies and even politics.
- What qualities analyst and PR-manager should have?
Critical thinking, being able to analyze data, intuition and of
course, creativity.
Educational program
“Records management and Information Activity”
FAQ:
- What are records management and Information Activity?
Records management is a field of knowledge about the records
and their circulation inside company. Info Activity is receiving,
using, spreading and storing information, whether it’s
confidential or public.
- What are the perspectives of being employed?
There is no company or organization that has no
records/info manager. Everywhere, from the smallest
firm to government institutions records and info
managers are needed.
- What qualities records managers and info managers
should have?
Most of all, analytical thinking and be able to process received data, knowledge of creating
and operating documents and attentiveness.

Р.Плуговий, студент групи АЗД-21

В.Горячук, студент групи ДЗД-31

СТУДЕНТИ – ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
Здоровий спосіб життя – це розумне використання свого життєвого потенціалу. Сучасне суспільство вимагає, щоб
індивід був загартований фізично, морально, мав широкий кругозір.
Дотримання правил здорового життя допоможе позбутися поганих звичок, спонукає сприймати світ у
яскравих кольорах, продовжить молодість і попередить захворювання.
Студентський період – один із найкращих, головне правильно розподілити час на навчання й дозвілля. Кожна
молода людина шляхом випробувань і помилок мусить віднайти власний ритм життя, визначити для себе суспільні
пріоритети, створити умови для ефективної праці.
Варто пам’ятати: грамотне поєднання роботи та відпочинку формує позитивне ставлення до життя в
цілому.
Найважче – це почати дотримуватися здорового харчування, гігієни, робити зарядку, вчасно лягати
спати, обмежувати час користування послугами мережі Інтернет, швидко та якісно готуватися до занять.
Головне – це любити себе, власний організм: не зловживати спиртними напоями, не примножувати
мільйонні статки виробників цигарок, фаст-фудів та інших шкідливих «смаколиків».
Із чого почати? Із ліні!!! Забути про неї та жити повноцінним,
здоровим життям і не чекати «того самого понеділка».
Десять правил для зміцнення здоров’я:
1. Робіть як мінімум 10 000 кроків щодня. Починайте день із зарядки. Ретельно
обирайте продукти харчування. Віддавайте перевагу хлібові з висівок.
Пийте чисту воду протягом всього дня. Обов’язково снідайте. Будьте активні протягом доби. Одне тренування не
зробить вас сильними, а один день без їжі не зруйнує нічого. Ставте довготермінові цілі. Вірте в можливості свого
організму.
Використання життєвого потенціалу студентів-документознавців та аналітиків
1. Спати потрібно не менше 6 годин на добу, в ідеалі – 8, оптимальний час для засинання – до півночі. У крайньому випадку прокидайтеся, хоча б
почитати студентську газету . Зарядка – обов’язкова умова, якщо ти збираєшся дотримуватися здорового способу життя. Без неї ніяк. Правильне
харчування – їжте 5-6 разів на день. Бажано вживати страву в один і той же час. Шкідливим звичкам – НІ!!! Цей принцип коментарів не потребує.
2. Особиста гігієна – щодня чистити зуби вранці та ввечері, приймати душ, утримувати тіло й одяг у чистоті. Режим дня – бажано складати
розпорядок дня за годинами. Загартовування – починати звикати до процедур потрібно поступово, керуючись принципом: від простого до
складного. Антистреси – бережи свою нервову систему. Самоконтроль повинен бути в будь-якій ситуації.
Л. Цапко, студентка групи ДЗД-31
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СЛОВО МОЛОДІ
СТУДЕНТСЬКІ ЛАЙФ ХАКИ
Коробку з-під піци
можна
використовувати в
якості совка

Помістіть підстругачку в упаковку
з-під «Тік-так», і все сміття
залишиться там

Cорочку можна
попрасувати
задопомогою
каструлі з окропом
Легко й швидко
очистити клавіатуру
допоможе аркуш із липкою
поверхнею

Вологі серветки
на вентиляторі –
відмінний
освіжувач повітря

Можна зробити підстаканник для
канцелярських приладів із
бляшанки

Використовуйте пакування з-під
яєць в якості підставки для
ноутбука,
коли він знаходиться на ваших
колінах

Хендмейд –
келихи з
пластикової
пляшки

Щоб не мити посуд, досить його не
бруднити

А.Мосійчук, студентка групи АЗД-21

ЖАРТІВЛИВІ ЗАГАДКИ ПО-ДУТІВСЬКИ
Воно возить, безкоштовно,
але ми піднімаємося пішки

Усі викладачі
різні, але на чиєму
обличчі можна
побачити
одночасно сум,
радість та
хвилювання

Тільки в ДУТі на всіх
заняттях та в усіх аудиторіях
завжди присутній один
невидимий студент

Яку навчальну дисципліну студенти
спеціальностей "Документознавство та
інформаційна діяльність",
"Інформаційна аналітика та зв’язки з
громадськістю" можуть складати до
вручення диплома

студенти групи АЗД-31

ГОРОСКОП, ЯКИЙ ЗБУДЕТЬСЯ НА 100 %
ОВЕН
Овни – спокійні, врівноважені та прагма-тичні.
Іноді надмірно імпульсивні, тому зразу говорять,
а потім думають.
У пріоритеті в них –
навчання та лідерство в
групі. Вони без проблем
знаходять спільну мову з
однокурсниками та викладачами. Хоча іноді через
прямолінійність
можуть
вести себе різко. Особливих успіхів досягають у
спорті.
ТІЛЕЦЬ
Тільці серйозно ставляться
до навчання. Вони не
прагнуть бути лідерами,
тому
рідко
беруть
ініціативу у свої руки –
Тільці краще спостерігатимуть збоку! У них
аналітичне мислення, вони
хитрі, мають практичний
погляд на життя! Найчастіше Тільців можна
помітити в парку або в
університетській їдальні за
поїданням смаколиків.

БЛИЗНЮКИ
Гороскоп обіцяє цьому
знаку чудові студентські
роки. Їх швидкий розум
дозволяє усвідомити своє
місце в студентському колективі та зробити правильні
висновки
щодо
навчально-виховного процесу.
Ініціативність, звичайно, не
може не тішити викладачів,
адже Близнюки дуже швидко запам’ятовують все,
навіть зайве.

ЛЕВ
Надзвичайні
активісти,
лідери та, як правило,
старости груп.
Їх люблять викладачі за
розум, ініціативу та уміння
керувати колективом. Одногрупники прислухаються
до їхньої думки та радяться
з ними. Леви часто беруть
участь у різних конкурсах.
Упевнені в собі, позитивні,
цікавляться
всім,
що
відбувається навколо.

ТЕРЕЗИ
Терези розважливі, добродушні, товариські, позбавлені авантюризму.
Викладачі, як правило,
цінують і поважають їх за
розум та допитливість.
Протягом семестру, під час
сесії – завжди поводять себе впевнено, навіть якщо
нічого не знають. Терези
ретельно готуються до
екзаменів і «тягнуть» білети першими.

СТРІЛЕЦЬ
Стрілець
більше
любить
студентське життя, ніж сам
процес навчання.
Вони – стрімкі, азартні та
енергійні, беруть участь у всіх
конкурсах і заходах, що
відбуваються в університеті.
Стрільці – природжені артисти
та імпровізатори, тому можуть
«лити воду» на заняттях та посправжньому дивувати викладачів.

ВОДОЛІЙ
Водолії – справжні
експериментатори. Їм
властиво постійно щось
досліджувати, створювати,
утілювати
в
життя. Водолії прагнуть підтримувати лише прогресивні демократичні погляди. Вони
часто виступають у
ролі ініціатора, справжні вільнодумці.

РАК
Студентам цього знаку
завжди нудно на лекціях та
семінарах. Незважаючи на
те
що
їх
вважають
веселими, Раки дуже замкнуті.
Вони рідко беруть участь у
масових заходах. Зірки
радять Ракам, перш за все,
знайти спільну мову з
викладачами. Тоді їх чекатиме повноцінне й сповнене
радості навчання.

ДІВА
Трудолюбиві та завзяті,
вони спокійно вчаться,
точніше, гризуть граніт
науки. У Дів математичне
мислення, тому не особливо вирізняються фантазією, неординарністю думок та гнучким розумом.
Однак вони, як ніхто,
можуть успішно реалізувати себе в дорослому
житті та досягти кар’єрного успіху.

СКОРПІОН
Скорпіони обожнюють навчатися, тому віддаються
цьому процесу з усією
серйозністю, завзятістю та
ентузіазмом. Їх не цікавлять поверхові знання, їм
хочеться «докопатися» до
істини й «проковтнути»
все, що пояснюють викладачі.
Великий шанс закінчити
навчання з червоним дипломом.

КОЗЕРІГ
Серйозні, старанні, справжні.
Якщо в них є мета – значить
будь-якою ціною потрібно її
досягнути.
Практичні та заповзяті в
навчанні вони беруть участь
тільки в тих заходах, які
вважають корисними, цікавими
та
необхідними
для
їх
особистого
зростання
та
задоволення. Мають хист до
наукової діяльності.

РИБИ
Легкі на підйом, здатні
прогресивно мислити.
Швидше від інших
адаптуються в студентському середовищі.
У Риб майже ніколи
немає ні ворогів, ні
вірних друзів, однак
вони зовсім не страждають від цього. Зірки
обіцяють Рибам незабутні студентські роки

«Students_life»
Засновник – колектив кафедри документознавства та
інформаційної діяльності, студенти спеціальностей
«документознавство та інформаційна діяльність»,
«інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»
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