
Додаток1. МАКЕТ 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППФ15. 

2. Назва: Документно-інформаційні комунікації в публічному управлінні; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1;  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 7,0. 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Якимчук Аліна Юріївна, д.е.н., 

професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності. 

9. Результати навчання: Бакалаври повинні: 
• знати систему документно-інформаційних комунікацій та її вплив на розвиток 

документознавства й формування документної бази;  

• здійснювати вибір та обґрунтування стратегії документно-комунікаційної діяльності; 

• володіти знаннями щодо побудови інформаційно-аналітичної служби організації;  

• вміти оцінювати перспективні тенденції розвитку документно-інформаційних служб за умов 

інформатизації суспільства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Державне управління,  

Регіональна економіка, Основи права. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною 
дисципліною: Діловодство, Кадрове діловодство; 

12. Зміст курсу: Тема 1. комунікація: основні поняття: Тема 2. Моделі комунікації. Типологія 

комунікації. Тема 3. Комунікаційна діяльність і спілкування. Тема 4. Комунікаційні канали Тема 5. 

Усна і письмова комунікації. Тема 6. Еволюція соціальних комунікацій. Тема 7. Документна 

комунікація. Тема 8. Документні потоки та масиви. Тема 9. Документні фонди. Тема 10. Бібліотечні 

фонди. Етапи і принципи комплектування БФ. Тема 11. Соціальні документно-комунікаційні 

інститути. Тема 12. Комунікацій у системі управління. Рівні комунікацій в організації.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Якимчук А. Ю., Валюх А. М. Документно-інформаційні комунікації : навч. посіб. / А. Ю. 

Якимчук, А. М. Валюх. –  Рівне: НУВГП, 2015. – 246 с. 

2. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Документно-інформаційні 

комунікації» для студентів галузі знань 0201 «Культура», спеціальності 6.020105 

«Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання / А.Ю. Якимчук. – Рівне: 

НУВГП, 2013. – 14 с. (елек. версія). 

3. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Документно-інформаційні 

комунікації» для студентів галузі знань 0201 «Культура», спеціальності 6.020105 

«Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання / А.Ю. Якимчук. – Рівне: 

НУВГП, 2013. – 10 с.  

4. Осовська Г.В. Комунікації у менеджменті / Г.В. Осовська. - К.:  Кондор, 2008 . - 218 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 38 год. лекцій, 36 

год. практичні, 136 год. самостійної роботи. Разом – 210 год. Методи: інтерактивні лекції, 

елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, кейс-

методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів, 

розрахунок податкових надходжень на основі сучасних методик 

15. Форми та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в 

кінці 2-го семестру. Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, реферати. Окрмо 

оцынюэться курсова робота за 100-бальною шкалою. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри:                                                                          І. Л. Сазонець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code:  PPF15; 

2. Title:  Document and Information Communications in Public Administration; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 1st (Bachelor’s degree),  

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 7,0; 

8. Surname, initials of the lecturer , scientific degree, position: Alina Yakymchuk, dr hab., 

professor of  Public Administration, Documentation and Informational Activity Department 

9. Results of studies: 
• know: the system of document and information communications and its influence on the development of 

document science and the formation of a document base; 

• to make a choice and justification of the document-communication activity strategy; 

• have knowledge of building an information and analytical service of the organization; 

• be able to evaluate the perspective trends of document and information services development in the 

conditions of society's informatization. 

10. Forms of organizingclasses: training classes, independent work, practical training, control measures; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: Regional Economics, Fundamentals of 

Law. Disciplines studied concomitantly: Office Work, Public Management. 

12.Course contents: Theme 1. Subject, methodological basis of the discipline. Сommunications: basic 

concepts: Theme 2. Models of communication. Typology of communication. Topic 3. Communication 

activity and communication. Topic 4. Communication channels Theme 5. Oral and written communications. 

Topic 6. Evolution of social communications. Theme 7. Document Communication. Topic 8. Document 

streams and arrays. Topic 9. Documentary funds. Topic 10. Library funds. Stages and principles of staffing 

BF. Theme 11. Social document-communication institutes. Theme 12. Communications in the management 

system. Levels of communication in the organization. 

13. Recommended educational editions:  
1. Yakymchuk A. Y., Valyukh A. M. Document and Information Communications: Teach. manual / A. Y. 

Yakymchuk, A. M. Valykh. - Rivne: NUVGP, 2015. - 246 p. 

2. Methodical instructions for practical classes in the discipline "Document and Information 

Communications" for students of the field of knowledge 0201 "Culture", specialty 6.020105 

"Documentation and Information Activity" of full-time education / A.Y. Somebody - Rivne: NUVGP, 2013. 

- 14 p. (electronic version). 

3. Methodical instructions for independent work on the discipline "Document and Information 

Communications" for students of the field of knowledge 0201 "Culture", specialty 6.020105 

"Documentation and information activities" of full-time education / A.Yu. Somebody - Rivne: NUVGP, 

2013. - 10 p. 

4. Osovska G.V. Communication in management / G.V. Osovsky - K. : Condor, 2008. - 218 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: Training classes 38 

hours, independent work 136 hours, practical training 36 hours. Total  – 210 hours. Methods of teaching: 

interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business and role games, 

implementing case method, individual tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: Final control: test at the end of the 2nd semester. 

Current control (100 points). 

16. Language of teaching: ukrainian. 
 

 
Завідувач кафедри                                                                    І. Л. Сазонець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


