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I ФУНКЦЫI НАВУКОВА-ТЭХНIЧНЫХ ДАКУМЕНТАЎ 

 

Дакумент – камунiкатыўны аб’ект па сваiм паходжаннi i мэтах 
iснавання. У апублiкаваных крынiцах адсутнiчаюць адзiныя 
падыходы да вызначэння функцый дакументаў. Функцыi дакумента 
непасрэдна звязаны з функцыямi iнфармацыi, якую ѐн змяшчае. 
Сацыяльная iнфармацыя, размешчаная ў дакуменце, 
шматфункцыянальная, што можна транспанаваць i на сам 
дакумент. Функцыi ўплываюць на разнастайнасць вiдаў i падвiдаў 
дакументаў, спрыяюць iх класiфiкацыі. 

Большасць аўтараў падзяляюць функцыi дакументаў на сут-
насныя, якiя ўласцiвы ўсiм дакументам i тыя, якiя прысутнiчаюць у 
дакументах выбарачна. Так, згодна Н.С.Ларкову [4], функцыi 
дакументаў – гэта iх мэтавае прызначэнне, спосаб выкарыстання. 
Ён падзяляе функцыi дакумента на сутнасныя i прыкладныя. Да 
першай групы функцый аўтар адносiць функцыi замацавання 
iнфармацыi на матэрыяльным носьбiце, камунiкатыўную, захавання 
iнфармацыi, функцыю гiстарычнай крынiцы, культурную. У межах 
канкрэтнай дзейнасцi ѐн называе прыкладныя функцыi: кiравання, 
прававую, адукацыйную, палiтычную i iнш. Н.Б.Зiноўева [1] 
вылучае агульныя функцыі – сацыяльную, iнфармацыйную, 
камунiкатыўную, культурную. Да спецыяльных функцый 
дакументаў, на яе думку, адносяцца ўлiковая, адукацыйная, 
кiравання, мемарыяльная i iнш. Г.М.Швяцова-Водка [7] называе 
асноўную функцыю дакументаў – сацыяльна-камунiкатыўна-iнфар-
мацыйную, якая вызначаецца месцам у сiстэме сацыяльных 
камунiкацый, дзе з’яўляецца каналам перадачы iнфармацыi. Яна 
называе i iншыя функцыi, якiя выконвае дакумент у пэўных 
камунiкатыўных сiтуацыях. Я.А.Пляшкевiч [5] падзяляе функцыi 
дакументаў на агульныя, характэрныя для ўсiх дакументаў, да якiх 
адносiць камунiкатыўную, функцыю гiстарычнай крынiцы i 
культурную, а таксама сiстэмныя, характэрныя для дакументаў 
пэўных сiстэм. Да iх аднесены функцыі: кiравання, прававая, 
пасведчання i iнш.  

Функцыю гiстарычнай крынiцы, як сутнасную, можна аспрэчыць 
тым, што не кожны дакумент будзе яе выконваць. Таксама не ўсе 

БИ
БЛ
ИО
ТЕ
КА

 БГ
УК
И



дакументы ўваходзяць у пэўныя сiстэмы дакументацыi 
(арганiзацыйна-распарадчую, фiнансавую, планавую i iнш.). Такiм 
чынам, прапанаваныя аўтарам функцыi больш характэрны да 
архiўных i гiстарычных крынiц.  

Н.М.Кушнарэнка [3] падзяляе функцыi дакументаў на тры групы: 
галоўная, найбольш значная, – захаванне i перадача iнфармацыi ў 
прасторы i часе; асноўная – iнфармацыйная, камунiкатыўная, 
кумулятыўная; спецыяльная – кiравання, пазнавальная, прававая, 
мемарыяльная i iнш. Тут назiраецца, мяркуем, недастаткова 
распрацаваны крытэрый вызначэння функцый, бо функцыя 
перадачы iнфармацыi, гэта i ѐсць камунiкатыўная, якая паўтарае 
адну з асноўных. Аднамерны пералiк функцый дакументаў 
зроблены ў вучэбным дапаможнiку [2], аўтары якога называюць 
функцыi дакументаў: памяцi, камунiкатыўная, iнфармацыйная, 
прававая. Тут дакладна не вызначаецца ўласцiвы гэтыя функцыi 
ўсѐй сукупнасцi дакументаў цi яны прадстаўлены выбарачна, каб 
прадэманстраваць наяўнасць гэтага атрыбута дакумента як 
сiстэмнага аб’екта. Да таго ж прававая функцыя не можа выступаць 
як сутнасная, бо далѐка не ўсiм дакументам яна ўласцiва.  

З пункту гледжання тэорыi сацыяльнай камунiкацыi [6] 
выдзяляюцца сутнасныя i прыкладныя функцыi дакументаў. У 
залежнасцi ад сацыяльнага прызначэння да сутнасных аднесены 
камунiкатыўна-часавая, камунiкатыўна-прасторавая, каштоўнасна 
арыентаваная, а па спажывецкiх патрабаваннях – зместавая, 
разумення, рэчыўнасцi дакумента. Прыкладныя функцыi падзелены 
па сацыяльным выкарыстаннi (адукацыйная, iдэалагiчная, 
бюракратычная i iнш.) i асобасным выкарыстаннi (пазнавальная, 
геданiстычная, бiблiяфiльская i iнш.). Iнфармацыйная функцыя як 
сутнасная, прапанаваная некаторымi аўтарамi, на нашу думку, не 
можа выступаць ў гэтай якасцi ў сувязi з тым, што наяўнасць зафiк-
саванай iнфармацыi на матэрыяльным носьбiце з’яўляецца 
атрыбутыўнай прыметай дакумента. Што тычыцца выдзялення ў 
якасцi сутнаснай функцыi каштоўнасна арыентаванай, то далѐка не 
ва ўсiх дакументах прадугледжаны рэкамендацыi рэцыпiенту цi 
кантэкстныя падказкi. Да таго ж сама катэгорыя “каштоўнасць 
дакумента” патрабуе больш глыбокiх тлумачэнняў. Яе можна 
разумець як каштоўнасць зместу, афармлення, формы дакумента ў 
камунiкатыўным працэсе.  

Праведзены аналiз дазваляе канстатаваць, што сярод выдзеленых 
рознымi аўтарамi сутнасных функцый дакумента нязменна 
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прысутнiчае камунiкатыўная. Яна ўказвае на ролю дакумента ў 
камунiкатыўным працэсе, на яго прыналежнасць да сiстэмы 
сацыяльных камунiкацый. Сапраўды, iнфармацыя на 
матэрыяльным носьбiце фiксуецца камунiкатыўнымi сродкамi – 
знакамi натуральнай, штучнай мовы, знакамi-пiкчэрамi, умоўнымi 
абазначэннямi. Любы дакумент ствараецца для таго, каб пабудзіць 
атрымальніка на дзеяннi ў адказ; такiм чынам, заўсѐды ѐсць 
стваральнiк iнфармацыi i прадугледжаны верагодны цi рэальны яго 
рэцыпiент. Дакумент ствараецца як неабходны элемент 
камунiкатыўнага ўзаемадзеяння камунiканта i рэцыпiента. 
Разнастайнасць знешнiх функцый дакумента вызначаецца рознымi 
фактарамi, такiмi, як сфера яго выкарыстання, тэматыка, знакавая 
прырода, мэта стварэння i iнш. Выкарыстанне дакумента як сродку 
камунiкацыi забяспечвае дзейнасны характар камунiкатыўнага акта 
i яго дыялагiчнасць. 

Для дакументаў, якiя фiксуюць навукова-тэхнiчныя i пры-
кладныя веды, характэрны, такiм чынам i агульныя сутнасныя 
функцыi (камунiкатыўная, кумулятыўная, культурная) i 
прыкладныя, звязаныя са зместам i вiдамi канкрэтных дакументаў 
(напрыклад, афiцыйная для нарматыўна-тэхнiчных дакументаў, 
iнавацыйная i прававая для патэнтных i неапублiкаваных 
дакументаў, рэкламная для прамысловых каталогаў i iнш.).  

Н.Б.Зiноўева адзначае, што iснуе сувязь памiж вiдамi даку-
ментаў, iх уласцiвасцямi i функцыямi, якiя яны выконваюць. 
Аб’яднанне дакументаў у пэўныя вiды актуалiзуе iх пэўныя 
ўласцiвасцi, якiя пры выкарыстаннi пераўтвараюцца ў функцыi [1]. 
У вынiку прыстасавання да выканання пэўных функцый дакументы 
набываюць якасныя адрозненнi, што выражаецца асаблiвасцямi 
мовы, структуры, зместу, выбарам спосабу дакументавання. 

Устаноўлена, што iснуюць цесныя ўзаемасувязi памiж харак-
тарам камунiкатыўнага акта (дыялогавы рэжым, нарматыўнасць, 
кiравання, сацыялiзацыi, адаптацыi да асяроддзя, выкарыстання 
дасягненняў, узаемадзеяння культур i iнш.) i iснуючымi вiдамi i 
групамi дакументаў. Напрыклад, для камунiкацыi дыялогавага 
характару ў вытворчай сферы найбольш падыходзяць практычныя 
інструкцыі, памяткi, сертыфiкаты якасцi тавараў i паслуг. Для 
ажыццяўлення камунiкатыўнага акта нарматыўнага характару 
прыстасаваны нарматыўна-тэхнiчныя дакументы (стандарты, 
тэхнiчныя ўмовы, тэхнiчныя рэгламенты, будаўнiчыя нормы i 
патрабаваннi). Камунiкацыя ў дапамогу сацыялiзацыi асобы 
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ажыццяўляецца пад уздзеяннем практычных настаўленняў, 
дакументальна-мастацкiх выданняў, вучэбнай лiтаратуры, 
навукова-пазнавальных дакументаў. Мiжкультурная камунiкацыя i 
ўзаемадзеянне культур адбываюцца шляхам выкарыстання арыгi-
нальнай i перакладной лiтаратуры аўтараў – носьбiтаў iншай 
культуры i мовы з мэтай узбагачэння ўласнага дыскурсу 
рэцыпiента. Ажыццяўленне камунiкацыi дзеля выкарыстання 
дасягненняў паспяхова iдзе з дапамогай патэнтных дакументаў, у 
тым лiку лiцэнзiйных пагадненняў, навукова-папулярнай 
лiтаратуры, прамысловых каталогаў i iнш. 

Навукова-тэхнiчныя дакументы маюць свае адметныя ўлас-
цiвасцi, якiя ўплываюць на сферу вытворчай i навуковай 
камунiкацыi. Сярод iх такiя, як: асаблiвасць сацыяльнага 
прызначэння дакументаў, якая заключаецца у тым, што яны 
садзейнiчаюць развiццю прагрэсу ў навукова-тэхнiчнай сферы; 
iнтэрнацыянальная прырода дакументаў вызначаецца тым, што 
вусная, дакументная i электронная камунiкацыi ў навукова-
тэхнiчнай сферы звязаны з перадачай паведамлення, каштоўнасць 
якога не залежыць ад моўных, геаграфiчных, асобасных 
абмежаванняў; асаблiвасцi зместу i мовы навукова-тэхнiчных 
дакументаў дэтэрмiнiраваны складанасцю самiх аб’ектаў навукі, 
метадаў i iнструментарыя iх вывучэння, а таксама асаблiвасцямі 
навуковай мовы (шырокiм выкарыстаннем фармалiзаваных моў, 
таблiц, графiкаў, схем i спецыяльнай тэрмiналогii). 

Паспяховасць выкарыстання навукова-тэхнiчных дакументаў 
залежыць ад пераадолення камунiкатыўных бар’ераў, якiя маюць 
спецыфiчны характар праяўлення. Тэхнiчны бар’ер, якi звязаны з 
недаступнасцю дакумента, можа праяўляцца ў тым, што публiчныя 
бiблiятэкi не забяспечваюць доступ карыстальнiка да патэнтных, 
нарматыўна-тэхнiчных дакументаў, прамысловых каталогаў, а 
таксама што iх iндэксаванне ажыццяўляецца згодна спецыяльных 
класiфiкацыйных схем: МПК, МКТЗ, МКС, якiя значна 
адрознiваюцца ад вядомых ББК i УДК. Тэхнiчны бар’ер будзе 
праяўляцца ў складанасцi пошуку такiх дакументаў як для 
бiблiятэкараў, так i для чытачоў. Псiхалагiчны бар’ер узнiкае, калi 
рэцыпiент не разумее зместу дакумента, што звязана з асаблiвасцю 
мовы навукова-тэхнiчных дакументаў цi недастатковай яго 
падрыхтаванасцю для карыстання дакументам (узровень адукацыi, 
веданне замежных моў). Сацыяльны бар’ер звязаны з недаступ-
насцю дакумента для пэўных катэгорый карыстальнiкаў: калi 
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дакумент мае грыф “для службовага карыстання”; калi тэкст заяўкi 
на прамысловы аб’ект не даступны да моманту яго рэгiстрацыi; калi 
для выкарыстання неапублiкаванага дакумента распрацаваны 
асобыя ўмовы доступу. 

 Такiм чынам, навукова-тэхнiчныя дакументы з’яўляюцца 
элементам дакументнай камунiкатыўнай дзейнасцi, выконваюць 
сутнасныя i прыкладныя функцыi, маюць характэрныя рысы i 
вiдавы склад, звязаны з асаблiвасцямi камунiкатыўнага працэсу ў 
навуковай i вытворчай сферах. 
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