
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 
 

 «Комунікаційне середовище документознавства» 
Освітня програма:  

«Документно-інформаційні системи та ресурси» 
Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 
 

 

Рівень вищої освіти 
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

вибіркова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

ІV курс 

VІІІ семестр 

Семестровий контроль диференційований залік – VІІІ семестр 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

4 кредити ЄКТС/120 годин (лекційні- 24 год., практичні заняття - 24 

год., для самостійної роботи студентів  визначено - 72 год.) 

Мова викладання українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчання є комунікаційне середовище 

документознавства як складної системи яка забезпечує обмін 

документознавчою інформацією у вертикальному і 

горизонтальному зрізах, а також одержання здобувачами інформації 

з інших галузей і поширення документознавчих знань в інших 

сферах. 

Чому це цікаво /  

потрібно       вивчати  

(мета, завдання) 

Об’єктом вивчення є комунікаційне середовище 

документознавства.  
Мета дисципліни – надання студентам комплексу 

компетентностей, що необхідні для ефективного аналізу і якісного 

використання можливостей сучасного і перспективного 

комунікаційного середовища документознавства. 

Завдання дисципліни:  
 проаналізувати структуру і склад документного потоку 

публікацій фахових періодичних і продовжуваних видань; 
 розглянути роль і місце наукових конференцій як чинника 

функціонування і розвитку  комунікаційного середовища 

документознавства; 

 дослідити документний потік монографій провідних вчених 

документознавців як визначального фактору функціонування 

комунікаційного середовища документознавства; 
 здійснити комплексний аналіз веб-сайтів як сучасного і 

перспективного засобу функціонування і розвитку комунікаційного 

середовища документознавства; 
 вивчити діяльність спеціалізованих установ, що забезпечують 

формування і подальший розвиток комунікаційного середовища 

документознавства України. 



Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для 

вивчення дисципліни) 

Навчальна дисципліна «Комунікаційне середовище 

документознавства» відноситься до дисциплін вільного вибору 

студента за напрямком 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна 

справа» і спирається на компетентності, що здобуті в результаті 

засвоєння дисциплін: «Документно-інформаційні комунікації», 

«Теорія соціальної комунікації», «Комунікаційні процеси в 

організації», «Документознавство», «Інформаційні ресурси», 

«Інформаційний менеджмент» «Теорія інформаційних потоків» . 

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і 

методів інформаційної, бібліотечної та архівної справи і 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов 

відповідно до компетентностей освітньої програми «Документно-

інформаційні системи та ресурси» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа». 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання)  

ПРН1. Знання та розуміння поточного стану досліджень у галузі 

документознавства та державного управління. 
ПРН7.Уміння створювати електронні документи в різних форматах. 

ПРН11. Визначення сучасних методів дослідження та інструментів 

у сфері електронного документознавства та менеджменту. 

ПРН12. Аналіз сучасних видів інформаційного пошуку, сутності і 

значення інформаційної, бібліографічної та архівної евристики. 
ПРН15. Оцінка достовірності, коректності, надійності 

представленої інформації та формування баз даних. 

Критерії 

оцінювання 

(екзаменаційна 

політика) 

(Відповідно до 

робочої програми 

навчальної 

дисципліни) 

Форми контролю: 
1.  Оцінювання роботи під час практичних занять – 64 балів. 
2.  Самостійна робота (індивідуальна науково-дослідна робота) – 26 

балів. 
3.  Диференційований залік – 10 балів. 

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. 

Як можна 

користуватися 

набутими                                    знаннями  

і вміннями 

(компетентності) 

Здобувачам освітньої  програми: «Документно-інформаційні 

системи та ресурси»: 
Демонструвати загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з уже 

наявними; спроможність аналізувати явище, ситуацію, проблему, 

враховуючи різні параметри, фактори, причини; здатність 

адаптувати мислення для вирішення задач в змінених умовах чи 

нестандартних ситуаціях 

ЗК2. Складання суджень та ухвалення рішень. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяльності. Здатність 

приймати обґрунтовані рішення. Спроможність орієнтуватися у 

різних поглядах на проблему та шляхи її розв’язання, формувати 

власну думку; уміти формулювати задачу, аргументовано обирати 



оптимальні шляхи розв’язання. Аналізувати й осмислювати 

отриманий розв’язок, переконливо його представляти. 

ЗК4. Когнітивна гнучкість. Комплексне розв’язання проблем. 

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

інформаційних ресурсів, різних джерел (електронних, письмових, 

архівних та усних) до виконання конкретних практичних завдань.  
ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК6. Взаємодія та ведення перемовин. Здатність працювати в 

команді. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 
Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:  

ФК1. Здатність забезпечувати відбір, аналіз, оцінку, 

систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, 

розповсюдження та надання в користування інформації та знань у 

будь-яких форматах. Аналітико-синтетична переробка інформації, 

готувати відповідні аналітичні огляди, реферати наукових статей і 

монографій. 
ФК4. Здатність аналізувати закономірності функціонування потоків 

та масивів документів та електронних даних. 
ФК5.Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську 

документацію відповідно до чинних стандартів. 
Знання бібліотечно-інформаційного та архівного законодавства, 

документів державних органів влади і управління; статутів 

інформаційних установ різних типів і видів; уміння забезпечувати 

виконання операцій з перетворення ресурсів у продукцію; 

можливість на основі стандартних методик складати статистичні і 

інформаційні звіти, вести облікову документацію; створювати 

умови для підвищення культури персоналу установи, його 

безперервної освіти. 
ФК10. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

Навчальна логістика    ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план   занять 

№ 

п/п Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

Лекції 
 

Семінари 
 

Самостійна 

робота 

ЧЧаассттииннаа  11..  ТТееооррееттииччнніі  ззаассааддии  ффооррммуувваанннняя  іі  ррооззввииттккуу   
ккооммууннііккааццііййннооггоо  ссееррееддооввиищщаа  ддооккууммееннттооззннааввссттвваа 

1. 
Комунікаційне середовище 

документознавства як навчальна 

дисципліна і галузь наукових знань 

2 2 6 

2. 

Дослідження документного потоку 

публікацій у періодичних і 

продовжуваних виданнях як чинника 

функціонування комунікаційного 

середовища документознавства 

4 4 8 

3. 
Роль і місце наукових конференцій і 

семінарів у комунікаційному середовищі 

документознавства 

4 4 12 

4. 
Документний потік документознавчих 

монографій в комунікаційному 

середовищі документознавства 

2 2 8 

5. 
Спеціалізовані веб-сайти як чинник 

функціонування і розвитку 
4 4 10 



комунікаційного середовища 

документознавства 

6. 
Діяльність документознавчих установ з 

формування і розвитку професійного 

комунікаційного середовища  

2 2 8 

7. 
Роль соціальні мережі та веб-форумів у 

формуванні і розвитку комунікаційного 

середовища документознавства 

2 2 10 

8. 

Інформаційно-документаційне 

забезпечення  розвитку комунікаціного 

середовища документознавства в епоху 

цифровізації суспільства 

4 4 10 

 Всього: 24 24 72 
Форма контролю: диференційований залік. 

Види занять:  
Лекційні, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

– практичний метод (практичні заняття); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, структурування із зазначенням тез виступу, 

рецензування, анотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп’ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані тощо); 

– проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, написання 

рефератів, тез та статей);  

– проектний метод (індивідуальна науково-дослідна робота). 

Форми навчання:  
Денна (очна), заочна, дистанційна. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію                         

НАКККІМ 

Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 
1. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначення понять. [Чинний від 2005-07-01]. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2005. 35 с. 
2. Про  друковані  засоби  масової  інформації  (пресу) в Україні : 

закон  України  // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 1. – С. 1. 

3. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : 

закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР // Законодавство України. 

Київ, 1994–2021. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-

вр/conv  

4. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : 

закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI // Законодавство України. 

Київ, 1994–2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text   

5. Про інформацію [Електронний ресурс] : закон України від 

02.10.1992 № 2657-XII // Законодавство України. Київ, 1994–2021. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/conv  
6. Про науково-технічну інформацію [Електронний ресурс] : закон 

України 25.06.1993 № 3322-XII // Законодавство України. Київ, 1994–

2014. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/про%20науково-

технічну%20інформацію 

7. Про Національний архівний фонд та архівні установи 

[Електронний ресурс] : закон України від 24.12.1993 N 3814-XII // 

Законодавство України. Київ, 1994–2014. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр/conv
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/conv
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/про%20науково-технічну%20інформацію
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/про%20науково-технічну%20інформацію


http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3814-12/conv/page2  
8. Про Національну програму інформатизації від 4 лютого 1998 р. 

// Урядовий кур'єр. 1998. 12 берез. С. 9–12. 

9. Про рекламу : закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). 

– 1996. – № 39. – С. 181. 
10. Про телекомунікації : закон України // Відомості Верховної 

Ради. – 2004. – № 12. – С. 155 . 
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