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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів
ECTS – 6

Галузь знань
02 Культура і мистецтво Нормативна

Напрям підготовки 

Модулів – 2
                  (кількість семестрів) Спеціальність 

029 Інформаційна,
бібліотечна та архівна

справа

Рік підготовки:
(курс)

Змістових модулів – 2 1-й -
Семестр

Загальна кількість 
годин – 180 

1-й -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 4

Освітній ступінь:
бакалавр

44 год. -
Практичні, 

- год. -
Семінарські 

36 год. -
Самостійна робота

100 год. - год.

Вид контролю: 
Іспит

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни: сприяння формуванню у студента цілісного,

системного уявлення щодо обраної ним спеціальності «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа», прослідкувати історію її розвитку, ознайомити із загальними
вимогами  до  рівня  підготовки  спеціалістів.  Дисципліна  передбачає  визначення
актуальності  спеціальності  і  потреби  в  фахівцях  з  документознавства  та
інформаційної діяльності;  знайомство з історією виникнення спеціальності  та її
розвитком;  засвоєння  системи  вимог  до  професійних  знань,  умінь  і  навичок
спеціалістів, об’єктів і видів професійної діяльності.

Завдання  навчальної  дисципліни:  прослідкувати  історію  становлення  і
розвитку  спеціальності,  визначити  її  місце  в  системі  знань,  ознайомити  з
загальними  вимогами  щодо  рівня  підготовки  спеціаліста,  його  знань  і  умінь.
Дисципліна  передбачає  визначення  актуальності  спеціальності  і  потреби  в
фахівцях з документознавства та інформаційної діяльності; знайомство з історією
виникнення  спеціальності  та  її  розвитком;  засвоєння  системи  вимог  до
професійних  знань,  умінь  і  навичок  спеціалістів,  об'єктів  і  видів  професійної
діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– історію професії та спеціальності документознавця;
– сучасну законодавчу базу в галузі документно-інформаційної діяльності;
– основні  терміни і  поняття,  що формують професійну предметну область

спеціаліста з документознавства та інформаційної діяльності;
– вимоги щодо професійних знань, умінь фахівця;
– можливі об'єкти і види професійної діяльності;
– види професійної діяльності.
Уміти та мати уявлення:

– щодо сучасної законодавчої бази в галузі вищої освіти;
– щодо отримання  освіти  зі  спеціальності  «Інформаційна,  бібліотечна  та

архівна справа»;
– щодо актуальності спеціальності та її місця на ринку праці;
– щодо загальних гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних і

спеціальних дисциплін, які формують його знання як спеціаліста;
– щодо  складових  моделі  фахівця  з  документознавства  та  інформаційної

діяльності.

 
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підготовки фахівців зі спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Тема  1.  Вступ  до  навчальної  дисципліни  «Концепція  професійного
спрямування».

Мета  і  завдання  курсу.  Змістові  модулі  навчальної  дисципліни  КПС.
Предмет навчальної дисципліни та міждисциплінарні зв’язки КПС

Тема  2.  Роль  і  місце  фахівця  з  документознавства  та  інформаційної
діяльності в інформаційному суспільстві.
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Інформаційний простір: сутність, склад. Зміст спеціальності «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа».

Тема 3. Інформаційна діяльність. 
Закон України „Про інформацію". Закон України „Про науково-технічну 

інформацію". Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні". Закон України „Про інформаційні агентства". Закон України "Про 
державну таємницю". Закон України „Про захист інформації в автоматизованих 
системах".

Тема 4. Основні види наукових досліджень у вищій школі.
Державна інформаційна політика: головні напрями й способи.  Інформація:

галузі й види.  Основні види інформаційної діяльності.  Інформатизація: сутність,
складові, основні напрями.

Тема 5.  Основні  професійні  терміни  в  галузі  діловодства  та  архівної
справи. 

Електронний  документ.  Автор  електронного  документа.  Електронний
документообіг.  Суб'єкти  електронного  документообігу.  Службовий  документ.
Документування управлінської інформації. Юридична сила. Організування роботи
зі  службовими  документами.  Документна  інформація.  Документація.
Документообіг. Архівний документ. 

Тема  6.  Правові  основи  підготовки  фахівців  з  документознавства  та
інформаційної діяльності у закладах вищої освіти України. 

Зміст і структура вищої освіти України. Освітні та освітньо-кваліфікаційні
рівні вищої освіти. Документи про вищу освіту

Тема  7.  Змістові  модулі  документаційно-інформаційної  підготовки
фахівців.

Система стандартів вищої освіти в Україні.  Нормативний цикл навчальних
дисциплін. Цикл навчальних дисциплін вільного вибору студентом.

Змістовий  модуль  2.  Об'єкти  і  види  професійної  діяльності  у  сфері
документно-інформаційних комунікацій.

Тема 8. Історія розвитку професії і спеціальності. 
Давньоруська  держава.  Литовська  держава.  Генеральна  військова

канцелярія.  Працівники  приказного  діловодства.  Працівники  колезького
діловодства.  Канцелярські  працівники  виконавчого  діловодства.  Розвиток
спеціальності у ХХ столітті. 

Тема 9. Інформаційні продукти і послуги.
Ринок  інформаційних  продуктів  та  послуг.  Структура  товарів  та  послуг

інформаційного  ринку.  Інформаційний  консалтинг.  Професійні  вимоги  до
інформаційних консультантів. 

Тема 10. Виробники інформаційних продуктів і послуг.
Класифікація виробників інформаційних послуг і продуктів. Сектор ділової

інформації та інформації для спеціалістів. Сектор споживчої інформації та послуг
освіти. 

Тема 11. Інформаційне забезпечення державного управління.
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Державне  управління:  основні  положення  й  поняття.  Реалізація  функцій
державного управління. Складові інформатизації державного управління.

Тема 12. Документаційне забезпечення управління.
Функції  управління.  Організаційна  структура  управління Ієрархічний

(механістичний) тип структур управління.
Тема  13.  Об’єкти  і  види  професійної  діяльності  у  сфері  документно-

інформаційних комунікацій. 
Сфера  економічної  діяльності  фахівця  з  документознавства  та

інформаційної  діяльності.  Первинні  посади  у  сфері  документознавства  та
інформаційної діяльності

Тема  14.  Об’єкти  і  види  професійної  діяльності  у  сфері  документно-
інформаційних комунікацій.

Основні  напрями  професійної  діяльності  фахівця  з  документознавства  та
інформаційної  діяльності.  Види  робіт,  які  має  виконувати  фахівець  з
документознавства та інформаційної діяльності. 
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4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових

модулів і тем
Кількість годин

денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л с пр с.р. л с лаб с.р.
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13

Модуль 1. Теоретичні основи підготовки фахівців зі спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Змістовий модуль 1.
Тема 1. Вступ до

навчальної
дисципліни
«Концепція

професійного

11 2 2 7

Тема 2. Роль і
місце фахівця з

документознавства
та інформаційної

діяльності в
інформаційному

суспільстві.

13 4 2 7

Тема 3.
Інформаційна

діяльність.
13 4 2 7

Тема 4. Основні
види наукових
досліджень у
вищій школі.

11 2 2 7

Тема 5. Основні
професійні

терміни в галузі
діловодства та

архівної справи.

14 4 2 8

Тема 6. Правові
основи підготовки

фахівців з
документознавства
та інформаційної

діяльності у
закладах вищої
освіти України.

16 4 4 8

Тема 7. Змістові
14 4 2 8



8

модулі
документаційно-
інформаційної

підготовки
фахівців.

Разом за змістовим
модулем 1

92 24 16 - 52

Модуль 2. Об'єкти і види професійної діяльності у сфері документно-
інформаційних комунікацій.

Змістовий модуль 2.
Тема 8. Історія

розвитку професії і
спеціальності.

12 2 2 8

Тема 9.
Інформаційні

продукти і
послуги.

16 4 4 8

Тема 10.
Виробники

інформаційних
продуктів і послуг.

12 2 2 8

Тема 11.
Інформаційне
забезпечення
державного
управління.

12 2 2 8

Тема 12.
Документаційне

забезпечення
управління.

12 4 4 4

Тема 13. Об’єкти і
види професійної
діяльності у сфері

документно-
інформаційних

комунікацій.

12 2 2 8

Тема 14. Об’єкти і
види професійної
діяльності у сфері

документно-
інформаційних

комунікацій.

12 4 4 4

Разом за змістовим 88 20 20 48
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модулем 2
Усього годин 180 44 36 - 100
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5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема  1.  Вступ  до  навчальної  дисципліни  «Концепція
професійного спрямування».

2

2 Тема  2.  Роль  і  місце  фахівця  з  документознавства  та
інформаційної діяльності в інформаційному суспільстві.

2

3 Тема 3. Інформаційна діяльність. 2
4

Тема  4.  Основні  види  наукових  досліджень  у  вищій
школі.

2

5
Тема 5. Основні професійні терміни в галузі діловодства
та архівної справи.

2

6
Тема  6.  Правові  основи  підготовки  фахівців  з
документознавства  та  інформаційної  діяльності  у
закладах вищої освіти України.

4

7
Тема  7.  Змістові  модулі  документаційно-інформаційної
підготовки фахівців.

2

8 Тема 8. Історія розвитку професії і спеціальності. 2
9 Тема 9. Інформаційні продукти і послуги. 4
10 Тема 10. Виробники інформаційних продуктів і послуг. 2
11 Тема  11.  Інформаційне  забезпечення  державного

управління.
2

12 Тема 12. Документаційне забезпечення управління. 4
13 Тема 13.  Об’єкти і види професійної діяльності у сфері

документно-інформаційних комунікацій.
2

14 Тема 14.  Об’єкти і види професійної діяльності у сфері
документно-інформаційних комунікацій.

4

Усього 36
                                                                                                             

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн

Усього 
                                                                                                             

7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин
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дфн зфн
1

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Тема  1.  Вступ  до  навчальної  дисципліни  «Концепція

професійного спрямування».
7

2 Тема  2.  Роль  і  місце  фахівця  з  документознавства  та
інформаційної діяльності в інформаційному суспільстві.

7

3 Тема 3. Інформаційна діяльність. 7
4

Тема  4.  Основні  види  наукових  досліджень  у  вищій
школі.

7

5
Тема 5. Основні професійні терміни в галузі діловодства
та архівної справи.

8

6
Тема  6.  Правові  основи  підготовки  фахівців  з
документознавства  та  інформаційної  діяльності  у
закладах вищої освіти України.

8

7
Тема  7.  Змістові  модулі  документаційно-інформаційної
підготовки фахівців.

8

8 Тема 8. Історія розвитку професії і спеціальності. 8
9 Тема 9. Інформаційні продукти і послуги. 8
10 Тема 10. Виробники інформаційних продуктів і послуг. 8
11 Тема  11.  Інформаційне  забезпечення  державного

управління.
8

12 Тема 12. Документаційне забезпечення управління. 4
13 Тема 13.  Об’єкти і види професійної діяльності у сфері

документно-інформаційних комунікацій.
8

14 Тема 14.  Об’єкти і види професійної діяльності у сфері
документно-інформаційних комунікацій.

4

Усього 100
9. Методи навчання

Для  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної  діяльності  студентів
застосовуються наступні методи:

в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні
методи:  словесні  (лекція,  розповідь,  бесіда),  наочні  (ілюстрація,  демонстрація,
перегляд  відеофільмів  та  відео  кліпів),  практичні  (виступи  на  семінарських
заняттях, реферати, презентації);
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в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні,
проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-пошукові, дослідницькі;

в  аспекті  керування  навчанням  –  навчальна  робота  під  керівництвом
викладача, самостійна робота;

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації обов’язку
і відповідальності  в навчанні  (роз’яснення мети предмета,  вимоги до вивчення
предмета);  метод активації  (рольові  та  ділові  ігри),  навчальна  дискусія,  аналіз
конкретних  пам’яток  української  культури;  метод  активного  програмного
навчання, мозкова атака;

в  аспекті  самостійної  діяльності  –  навчальний  модуль (структурно-логічні
схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту. Завдання та запитання для
самоконтролю).

10. Методи контролю
Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова навчального

процесу.  Систематичний  контроль  впорядковує  процес  навчання.  Стимулює
мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за якими можна
об'єктивно  оцінити  якість  навчання.  Залежно  від  дидактичної  мети
використовують наступні види контролю:

Попередній – має діагностичний характер. Дозволяє отримати відомості про
вихідний  рівень  знань  студентів  і  проводиться  перед  вивченням  окремих  тем
дисципліни (письмові роботи, тести);

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь студентів
(усне опитування, диспут-спілкування, письмові роботи різного характеру, тести);

Побіжний – перевірка якості  засвоєння знань у процесі  вивчення окремих
тем (опитування, тести, письмові індивідуальні завдання);

Повторний  –  спрямований  на  створення  умов  для  формування  умінь  і
навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті
(опитування, дискусії, тести, письмові роботи);

Тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу;
Модульний  –  перевірка  рівня  знань  і  умінь  у  межах  змістовного  модуля

(модульна контрольна робота);
Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення якості

сформованих умінь та набутих знань (іспит).
Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна перевірка,

письмова перевірка, тестова перевірка.
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11. Розподіл балів, що отримують студенти
Іспит

Вид 
занять

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Підсу-
мковий

тест
(іспит)

Сума

Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

- - Т
8

Т
9

Т
10

Т
11

Т
12

Т
13

Т
14

- -

Лекції 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - - - 10
Практ.
зан.,

лаб.роб.
семін.
зан.

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

- -

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

- -

- 20

Поточн.
контр.:
реферат

5 5
- -

5 5
- -

20

20

опитува
ння

2 2
- -

2 2
- -

10

ін.види
поточн.
контр.
(сам.
кон.
сам.
роб.

контр.
роб.)

10 10

- -

10 10

- -

40

2,4 2,4 2,4 19,
4

2,4 2,4 2,4 19,
4

- - 2,4 2,4 19,
4

2,4 2,4 2,4 19,
4

- - 20 100

Т1, Т2 ... Т9 – теми 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
74-81 С
64-73 D

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0-34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

12. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки щодо семінарських занять.
2. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт.

13. Рекомендована література
Базова

1. Про вищу освіту : Закон України від 17.01.2002 // Відомості Верховної Ради. –
2002. – №20.

2. Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і
архівні  установи»:  Закон  України  від  13.12.2001  р.  //  Відомості  Верховної  Ради
України. – 2002. –  № 11. 

3.  Про  державну  таємницю  :  Закон  України  від  21.01.1994  р.  //  Відомості
Верховної Ради України. – 1994 – №16. (Із змінами, внесеними згідно із Законом №
1079-ХІV від 21.09.1999). // Урядовий кур’єр. – №220.

4. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від
16.11.1992  р.  №2782-ХІІ,  зі  змінами,  внесеними згідно  із  Законами №3582-12 від
11.11.93, ВВР 1993, №46, ст.427, №70/97-ВР від 14.02.97 // Відомості Верховної Ради
України. – 1997. – № 15.

5.  Про  електронний  цифровий  підпис  :  Закон  України  від  22.05.2003  р.  //
Відомості Верховної Ради України. –  2003. – № 36. 

6. Про електронні документи та електронний  документообіг : Закон України від
22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –  № 36. 
7.  Про  захист  інформації  в  автоматизованих  системах  :  Закон  України  від

05.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005, – №26.
8. Про інформаційні агентства : Закон України від 28.02.1995 р. // Відомості

Верховної Ради України. – 1995 – №13.
9. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної

Ради України. – 1992. – № 48. 
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10. Про науково-технічну інформацію» : Закон України від 25.06.1993 р. №3322,
зі змінами, внесеними згідно із Законом України №762-ІV від 15.05.2003) // Правове
регулювання  і  використання  інформаційних  ресурсів.  Електронні  документи.  3б
законів та нормативних актів / Укладачі З.І.Тимошенко. Я.О.Чепуренко. – К. : Європ.
ун-ту, 2004. – С.31-44.

11. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України від
24.12.93 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №2.

12. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.98 //
Закони України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. – К.: Книга, 1998. – Т. 15.
– С.134-145.

13. Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 09.04.1999 р. //
Офіційний вісник України. – 1999. – № 18. (Із змінами, внесеними згідно із Законом
№2953-ІІІ (2953-14) від 17.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №
17.

14. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. // Відомості Верховної Ради. –
1996. – №21.

15. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-
2015 роки» : Закон України від 9.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. –
2007. – № 12.

16. Про стандартизацію : Закон України від 17.05.2001 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 2001. – № 31. 

17.  Положення  про  освітньо-кваліфікаційні  рівні  (ступеневу  освіту),
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998. – №65. Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/65-98-п 

Додаткова
18.  Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность :  сб. публ .  / ред.:

П. Годвин , Дж. Паркер; [науч . ред. Я. Л. Шрайберг; пер. с англ. Е. В. Малявской]. –
СПб. : Профессия, 2011. – 237 с. – (Новые библиотечные технологии).

19.  Жежнич  П.  І.  Технології  інформаційного  менеджменту  :  Навчальний
посібник  /  П.  І.  Жежнич.  –  Львів:  Видавництво  Національного  університету
«Львівська політехніка», 2010. − 260 с.

20. Загорецька О.М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації
діловодства в Україні  у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття :  Дис.  на
здобуття … к.і.н. 07.00.10 / Держкомархів України; Укр. наук.-дослідний інститут арх.
справи та документознавства. – К., 2005. – 186 с.

21. Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посібник /
І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – К. : Центр учб. л- ри, 2013. – 335 с.

22.  Илюшенко М.П.  История  делопроизводства  в  дореволюционной  России
/М.П.Илюшенко. – М. : РГГУ, 1993. 

23. Костров А.В. Основы информационного менеджмента : Учебное пособие /
А.В. Костров. –  М. : Финансы и статистика, 2001. – 243 с.

24.  Кузьмін  О.Є,  Мельник  О.  Г.  Основи  менеджменту:  Підручник.  –  К.:
Академвидав, 2003. – 416 с.
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25.  Кулицький  С.П.  Основи  організації  інформаційної  діяльності  у  сфері
управління: [Навч. посібник] / С. П. Кулицький. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

26.  Ларин  М.  В.  Управление  документацией  и  новые  информационные
технологии / М.В. Ларин. – М. : Науч. книга, 1998. – 187 с.

27. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Вид. 2-
ге, доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.

28. Панченко П.П., Захарова І.В., Клименко Т.В. Вступ до фаху: Навчальний
посібник для студентів спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність.
– Черкаси. – СУЕМ, 2007. – 88 с.

29.  Степанов  В.  Ю.  Державна  інформаційна  політика:  формування  та
реалізація : монографія / В. Ю. Степанов. – Х. : С.А.М., 2013. – 486 с.

30. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник..
– К.: КНЕУ, 2002. – 224 с.

31.  Швецова-Водка Г. М. Документознавство :  навч.  посіб.  /  Г.М. Швецова-
Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.

32. Антоненко І.Є. Стандартизація процесів управління документацією: досвід
Австралії / І. Є. Антоненко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна
діяльність:  проблеми  науки,  освіти,  практики:  Зб.  матеріалів  міжнар.  наук.-практ.
конф., Київ 25-26 трав. 2004 р. – К., 2004. – С. 60-62.

33.  Астахова  Л.В.  Документационное  обеспечение  управления  как  отрасль
деятельности / Л.В.Астахова // Делопроизводство. – 2005. – № 2.

14. Інформаційні ресурси
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