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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Самостійна робота є невід’ємною складовою освітнього 

процесу та основним засобом оволодіння студентами навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Для 

самостійної роботи студентам запропоновано ряд завдань, що 

мають підсумувати знання, отримані при вивченні поточних тем 

курсу. Теми пов’язані з матеріалом, який студенти вивчають на 

заняттях. Вивчення тем, що винесені на самостійну роботу, 

дозволить студентам систематизувати знання курсу. Виконання 

завдань самостійної роботи вимагає від студентів глибокого 

володіння матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвиває 

вміння самостійного дослідження проблем, пошуку та аналізу 

спеціальної і загальнометодологічної літератури, вміння викладати 

та відстоювати власну точку зору. 

Мета вивчення дисципліни "Вступ до фаху" – дати уявлення про 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», 

прослідкувати історію її розвитку, ознайомити студентів з загаль-

ними вимогами до рівня підготовки спеціалістів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- розкрити актуальність спеціальності; 

- проаналізувати потребу в фахівцях з документознавства та 

інформаційної діяльності; 

- вивчення історії виникнення спеціальності та її розвиток; 

- визначення вимог до професійних знань, умінь і навичок 

спеціалістів; 

- визначити об’єкти і види професійної діяльності. 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

 повинен знати:  

- історію розвитку спеціальності «Документознавство та інфо-

рмаційна діяльність»; 

- актуальну ситуацію на ринку праці щодо потреби фахівців з 

документознавства та інформаційної діяльності; 

- вимоги до професійних знань, умінь і навичок спеціалістів 

даного профілю; 

- об’єкти та види професійної діяльності; 

- засади самостійного опановування дисципліни. 
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повинен вміти: 

- застосовувати впродовж навчання за даною спеціальністю 

уявлення про спеціальність «Документознавство та інформа-

ційна діяльність»; 

- використовувати протягом навчального періоду вимоги до 

професійних знань, умінь та навичок спеціалістів з докумен-

тознавства та інформаційної діяльності. 

- публічно виступати з  питань розвитку документознавства та  

документно-інформаційної діяльності. 

Розподіл годин самостійної роботи студентів для денної форми 

навчання наведенні в таблиці 1. 

Таблиця 1 

 

Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 

з\п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

денна форма навчання 

1 
Опрацювання лекційного 

матеріалу 28 

2 Підготовка до практичних занять 

3 

Самостійна робота (опрацювання 

окремих частин тем,  які не 

викладаються на лекціях) 

10 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 

6 Разом 44 

 

 

 

1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем 

шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють 

підготовку до практичних занять та залікових модулів (див. табл. 2). 
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Таблиця 2 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

1 Значення документно-інформаційної діяльності за 

сучасних соціально-економічних умов. 

6 

2 Характеристика ринку праці щодо потреби фахі-

вців з документознавства та інформаційної діяль-

ності. Актуальність потреби в фахівцях з докуме-

нтознавства та інформаційної діяльності. 

6 

3 Передумови появи необхідності підготовки спе-

ціалістів з напряму документознавство та інфор-

маційна діяльність. 

6 

4  Особливості сучасного стану галузі документоз-

навство та інформаційна діяльність в регіоні та 

Україні. 

6 

5 Вимоги кваліфікаційної характеристики щодо 

знань навичок. 

6 

6 Вимоги кваліфікаційної характеристики щодо 

умінь та практичних навичок спеціалістів з доку-

ментознавства та інформаційної діяльності. 

6 

7 Посади та сфери майбутньої діяльності фахівців. 8 

Разом  44 

 

2. ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ 
 РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Змістовий модуль 1.  

Характеристика напряму підготовки  

«Документознавство та інформаційна діяльність» 

 

    Тема 1. Актуальність напряму підготовки 

 «Документознавство та інформаційна діяльність» 

Значення документно-інформаційної діяльності за сучасних со-

ціально-економічних умов. 

 

Тема 2. Стан ринку праці щодо потреби в фахівця з докумен-

тознавства та інформаційної діяльності 
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Характеристика ринку праці щодо потреби фахівців з докумен-

тознавства та інформаційної діяльності. Актуальність потреби в фа-

хівцях з документознавства та інформаційної діяльності. 

 

Тема 3. Історія виникнення спеціальності 
 «Документознавство та інформаційна діяльність» 

Передумови появи необхідності підготовки спеціалістів з напря-

му документознавство та інформаційна діяльність. 

 

Тема 4. Розвиток спеціальності «Документознавство 

 та інформаційна діяльність» 

Характеристика етапів розвитку напряму підготовки «Докумен-

тознавство та інформаційна діяльність». Особливості сучасного 

стану галузі документознавство та інформаційна діяльність в регіо-

ні та Україні. 

Змістовий модуль 2. 

 Загальні вимоги до рівня підготовки спеціалістів напряму 

підготовки  «Документознавство та інформаційна діяльність» 

 

Тема 5. Вимоги до професійних знань спеціалістів з документоз-
навства та інформаційної діяльності 

Суспільне значення документно-інформаційної діяльності за су-

часних соціально-економічних умов. Вимоги кваліфікаційної харак-

теристики щодо знань навичок. 

 

Тема 6. Вимоги до умінь і навичок спеціалістів з документоз-
навства та інформаційної діяльності 

Вимоги кваліфікаційної характеристики щодо умінь та практич-

них навичок спеціалістів з документознавства та інформаційної дія-

льності. 

Тема 7. Характеристика об’єктів і видів  

професійної діяльності 
Коротка характеристика освітньо-кваліфікаційної характеристи-

ки та освітньо-професійної програми підготовки фахівців з докуме-

нтознавства та інформаційної діяльності. 

3. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Самостійна робота студентів передбачає наступні методи 

навчання: 
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- підготовку і презентацію проблемної лекції; 

- підготовку і презентацію міні-лекції; 

- підготовку і презентацію реферату; 

- підготовка тестів з визначеної теми; 

- завдання для індивідуальної роботи студентів. 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовним 

модулем включають тестові питання та одна задача. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань; 

- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки 

та захисту звіту про самостійну роботу. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 

5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 

14 14 14 14 14 15 15 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Базова 
 

1. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управ-

ління та місцевого самоврядування: Підручник Київ: Знання, 2007. 

2. Комова М.В. Документознавство: навч. посібник К.:Алерта, 2007. 

3. Кузьментко В. Основи інформаційних технологій та програмування: 

Навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2011. 

4. Кушнаренко Н.М., Наукова обробка документів К.: Знання, 2006. 

5. Кушнаренко Н.Н. Документоведение К.: Знання, 2008. 

6. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Інформаційне забезпечення державного 

управління: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. 

7. Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту К: Кондор., 2012. 

8. Олійченко І.М. Розвиток інформаційного забезпечення органів держа-

вного управління: теорія, методологія, практика. Ніжин: Аспект-

Поліграф, 2010. 

9. Палеха Ю.І., Леміш Н. Історія діловодства: навч. посіб. К.: Кондор, 

2011. 

10. Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби К.: КНТ, 2010. 

11. Швецова-Водка Г.М. Документознавство К.: Знання, 2012. 

12. Швецова-Водка Г.М. Загальна теорія документа і книги К.: Знання, 

2009. 

13. Швецова-Водка Г.М. Загальне документознавство. Навч. посіб. К.: 

Кондор, 2012. 

14. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців К.Кондор, 

2012. 

 

Допоміжна 
 

1.Корбутяк В.І., Толчанова З.О. Діловодство Рівне: НУВГП, 2010. 

2.Корбутяк В.І., Толчанова З.О., Бутник О.О. Документне забезпечен-

ня діяльності організацій Рівне: НУВГП, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


