
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Інформаційна діяльність та медіакомунікації» 

Назва дисципліни Управлінське документознавство 

Рівень вищої 

освіти 

Пперший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Інформаційна діяльність та 

медіакомунікації» 

Статус дисципліни вибіркова навчальна дисципліна 

Мова викладання українська мова 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 28 год. 

Практичні –  28 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 8 семестр  

Програмні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікативних 

технологій. 

ЗК7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 



в загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій. 

СК1. Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, 

систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, 

розповсюдження та надання в користування інформації та знань 

у будь-яких форматах. 

СК2. Здатність використовувати методи систематизації, 

пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів 

контенту та носіїв. 

СК3. Здатність використовувати сучасні прикладні 

комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та 

мобільні технології для вирішення професійних завдань. 

СК4. Здатність аналізувати закономірності розвитку, 

документно-інформаційних потоків та масивів, як штучно 

створеної підсистеми соціальних комунікацій. 

СК5. Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську 

документацію відповідно до чинних стандартів. 

СК6. Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма 

суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, 

органами влади та управління, засобами масової інформації. 

СК14. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, постійного підвищення рівня інформаційної 

культури. 

СК15. Здатність опановувати та застосовувати технології 

системного аналізу інформаційної діяльності. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації 

та впровадження новітніх технологій в інформаційній, 

бібліотечній та архівній діяльності. 

ПРН5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в 

діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням 

та використанням. 

ПРН6. Знати, розуміти та застосовувати в практичній 

діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи. 

ПРН7. Забезпечувати ефективність функціонування 

документно- комунікаційних систем. 

ПРН8. Використовувати знання технічних характеристик, 

конструкційних особливостей, призначення і правил 

експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для 

вирішення технічних завдань спеціальності. 

ПРН10. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та 

офісне обладнання. 

ПРН11. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання професійних завдань. 

ПРН12. Застосовувати сучасні методики і технології 

автоматизованого опрацювання інформації, формування та 

використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів. 

ПРН13. Оцінювати результати діяльності та відстоювати 

прийняті рішення. 



ПРН14. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи 

усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою. 

ПРН16. Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні 

рішення. 

ПРН17. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну 

співпрацю в команді. 

ПРН18. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття 

нових фахових знань. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

«Управлінське документознавство» належить до циклу 

дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців з 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 

Пoшyк інфоомації, ïï обробка, зберігання, передавання, 

документування потребують значних фінансових, 

матеріальних, трудових і часових ресурсів. З огляду на це 

організація раціональної роботи з документами, удосконалення 

інформаційно-документаційних процесів є важливим напрямом 

управлінської діяльності. Досягнути цього неможливо без 

висококваліфікованих фахівців, які б володіли мистецтвом 

складання управлінських документів, навичками здійснення 

дієвого контролю за виконанням рішень, уміли організувати й 

ефективно регулювати роботу служби діловодства установи, 

орієнтуватися в інформаційному просторі, систематизувати 

управлінську інформацію згідно з новими вимогами до якості 

документів, враховуючи терміни їх виконання та доведення 

інформації до адресатів. 

Вивчення дисципліни «Управлінське документознавство» 

допоможе здобувачам вищої освіти набути навичок правильно і 

грамотно складати й оформлювати службові документи, 

оптимально використовувати документовану інформацію в 

комунікаційних процесах, ознайомитися з типологією документів 

та основними етапами організації роботи з ними. 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи управлінського 

документознавства 

1.1. Управлінське документознавство як навчальна 

дисципліна (2 год). 

1.2. Історія становлення управлінського документознавства 

(2 год). 

1.3. Терміносистема управлінського документознавства (2 

год). 

1.4. Вимоги до створення й оформлення управлінського 

документа (2 год). 

1.5. Загальні вимоги до управлінського документування (2 

год). 

1.6. Оформлення основних реквізитів на управлінських 

документах (4 год). 

Модульний контроль – 2 год. 

 

Змістовний модуль 2. Уніфікація та стандартизація 



управлінських документів 

2.1. Зміст уніфікації та стандартизації управлінських 

документів (4 год). 

2.2. Основні принципи уніфікації та стандартизації 

управлінських документів (2 год). 

2.3. Історичні витоки уніфікації документів (2 год). 

2.4. Напрями уніфікації та стандартизації управлінських 

документів (4 год). 

2.5. Бланк документа (2 год). 

Модульний контроль – 2 год. 

 

Змістовний модуль 3. Класифікація управлінських 

документів 

3.1. Диференціація управлінських документів в установі (4 

год). 

3.2. Класифікація систем документації (2 год). 

3.3. Державний класифікатор управлінської документації (4 

год). 

3.4. Класифікаційні схеми документів (2 год). 

3.5. Основні напрями удосконалення складу та форм 

документів (2 год). 

Модульний контроль – 2 год. 

 

Змістовний модуль 4. Організаційно-розпорядчі 

документи 

4.1. Загальна характеристика організаційних документів (2 

год). 

4.2. Статути (2 год). 

4.3. Положення (2 год). 

4.4. Загальна характеристика розпорядчих документів (2 

год). 

4.5. Постанови (2 год). 

4.6. Розпорядження (2 год). 

4.7. Накази (2 год). 

Модульний контроль – 2 год. 

 

Система 

оцінювання 

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-

бальною системою. Загальну кількість балів студента формують 

семестрові бали, отримані з усіх тем згідно плану змістових 

модулів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі 

тестування), презентації тощо; бали, отримані за виконання  

самостійних завдань; бали, отримані за роботу на практичних 

заняттях, а також бали, які отримані за підсумкову роботу 

(залік). 

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є 

отримання студентом під час семестрового оцінювання не 

менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При 

цьому обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та 



виконання самостійних робіт. 

Залік виставляється за результатами роботи здобувача 

вищої освіти впродовж усього семестру. Здобувач вищої освіти, 

який набрав суму залікових балів (80), має право отримати 

підсумкову оцінку без опитування чи виконання залікового 

завдання за результатами контролю. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 42 бали 

(від 0 до 3 балів за кожне практичне). 

2. Самостійна робота (індивідуальна науково-дослідна робота) 

– 34 бали (від 0 до 3 балів за кожну самостійну роботу). 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожен 

модуль). 

4.  Залік – 16 балів. 

 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

академічної доброчесності і сприяють функціонуванню 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату.   

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 
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Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Проведення лекційних та практичних занять з дисципліни 

«Управлінське документознавство» забезпечується відповідною 

матеріально-технічною базою (спеціалізована аудиторія – 

№224, корп.7, НАКККіМ), навчально-методичною 

документацією та матеріалами.  

Кафедра 

Кафедра артменеджменту та івент технологій Інституту 

практичної культурології та артменеджменту 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnoji-

kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-

ivent-tekhnologij 

 

Викладач 

 

СТРОНСЬКА Наталія Тарасівна 

Директорка Наукової бібліотеки 

НАКККіМ 

Доцент кафедри артменеджменту та 

івент технологій 

Кандидат історичних наук за 

спеціальністю 27.00.03 – 

книгознавство,  

бібліотекознавство, 

бібліографознавство, 2015 р. 

Докторантура НАКККіМ (2018-2020) 

Членкиня Вченої ради НАКККіМ 

Членкиня науково-методичної ради 

НАКККіМ. 

Членкиня робочої групи з проведення 

акредитації здобувачів вищої освіти 

третього освітньо-наукового рівня 

«Доктор філософії» зі спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа». 

e-mail: nstronska@dakkkim.edu.ua 
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