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державного управління 

Національної академії 

державного управління при 

Президентові України. 

Кафедра державного 

управління та місцевого 

самоврядування. НАКАЗ № 

192-к від 24.10.2019 р., 

термін стажування 

28.10.2019 р.-27.12.2019 р 

ДОВІДКА про проходження 

стажування № 03-10-1-

4/2020 від 11.01. 2020 р. 

практиках / Давидова Т.А., 

Савченко С.В. // Гілея: Науковий 

вісник. Вип.142 (№3 Ч.1 Історичні 

науки). К., 2019. – 221с. (С.144-

149) .  

2.5. Ткач Л.М. Наукометрія як 

інструмент інтелектуальної 

колонізації підкорених просторів / 

Вершина В. А., Савченко С.В.// 

Гілея: науковий вісник. – К. : 

«Видавництво «Гілея», 2019. – 

Вип. 151 (№ 12). Ч. 2. Філософські 

науки. – 171 с. (С.25-31) 

3 п. 

3.1. Сторінки історії ДМетІ-

НМетАУ: навч.посібник / Британ 

В.Т., Ткач Л.М. – Дніпропетровськ, 

НМетАУ. – 2016. – 56 с. 

3.2. Терміни документознавства: 

навч. посібник для студентів 

спеціальності 029 – Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа // 

Л.М.Ткач, С.В. Савченко. – Дніпро: 

НМетАУ, 2018.  38 с. 

3.3 Терміни документознавства: 

навч. посібник для студентів 

спеціальності 029 – Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа // 

Л.М. Ткач, С.В. Савченко. – Вид. 2-

ге, перероб. і доп. – Дніпро: 

НМетАУ, 2020. –  46 с.  

8п.  

8.1. Літературний редактор 

наукового журналу «Філософія та 



політологія в контексті сучасної 

культури». 

8.2. Член редколегії зб. наук. праць 

«Вчені записки кафедри 

документознавства та 

інформаційної діяльності (КДІД) 

НМетАУ». 

10 п.  

10.1. Заступник завідувача кафедри 

документознавства та 

інформаційної діяльності з наукової 

роботи Національної металургійної 

академії України (НМетАУ).  

10.2. Заступник голови навчально-

методичної комісії академії з галузі 

знань 02 «Культура і мистецтво» зі 

спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

(НМетАУ).  

10.3.Член Вченої ради 

гуманітарного факультету 

НМетАУ.  

10.4. Вчений секретар Вченої ради 

гуманітарного факультету 

НМетАУ.  

10.5. Член Ради з забезпечення 

якості освітньої діяльності і 

підготовки фахівців НМетАУ.  

10.6.Член секції Якості підсумкової 

атестації випускників Ради з 

забезпечення якості освітньої 

діяльності і підготовки фахівців 



НМетАУ.  

10.7.Член навчально-методичної 

комісії академії зі спеціальності 035 

«Філологія». 

10.8. Керівник наукового гуртка 

«Студентська асоціація 

документознавців» (НМетАУ);  

10.9. Керівник студентського 

наукового гуртка «Документознавчі 

студії» (кафедра інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи 

Української академії друкарства, 

м. Львів).  

10.11. Член групи забезпечення 

якості освітньої програми 

«Документознавство та 

інформаційна діяльність» 

підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 029 ««Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

(НМетАУ). 

10.12. Член оргкомітету VІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції (Львів, 1-2 

грудня 2020 року) / Українська 

академія друкарства, кафедра 

інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи. 

13 п.  

13.1.Ткач Л.М. Терміни 

документознавства: навч. посібник 

для студентів спеціальності 029 – 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа // Л.М.Ткач, С.В. 



Савченко. – Дніпро: НМетАУ, 2018. 

 38 с. 

13.2. Ткач Л.М. Аналітико-

синтетична переробка інформації: 

конспект лекцій. – Дніпро: 

НМетАУ, 2018. – 78 с. 

13.3 Ткач Л.М. Терміни 

документознавства: навч. посібник 

для студентів спеціальності 029 – 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа // Л.М. Ткач, С.В. 

Савченко. – Вид. 2-ге, перероб. і 

доп. – Дніпро: НМетАУ, 2020. –  46 

с.  

14 п.  

14.1. Співорганізатор щорічної 

Всеукраїнської науково-технічної 

конференції студентів і молодих 

учених «Молода академія».  

14.2. Керівник наукового гуртка 

«Студентська асоціація 

документознавців». (НМетАУ, 

м. Дніпро);  

14.3. Керівник наукового гуртка 

«Документознавчі студії» (кафедра 

інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи Української 

академії друкарства, м. Львів). 

14.4. Керівництво студентом, який 

посів призове місце на 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 



(Клименкова В.О., І місце, 23 

березня 2017 р., м. Одеса).  

14.5. Керівництво студентом, який 

посів призове місце у 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

(Музиченко А.С., ІІІ місце, 25-26 

березня 2020 р. м. Одеса). 

15 п. 

15.1. Ткач Л.М. З досвіду 

викладання документознавства в 

національній металургійній академії 

України: проблеми планування 

модульного курсу / Л.М. Ткач, 

С.В.Савченко // Людина в 

інформаційному просторі. 

Матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. – 

Кременчук, 12.12.2016. – 248 с. 

(С.187-191). 

15.2 Використання людини як 

матеріального носія інформації: 

перспективи та загрози // 

Термінологія документознавства та 

суміжних галузей знань: зб. 

наук.праць / Л.М. Ткач, 

С.В.Савченко // Київський нац. ун-т 

культури і мистецтв. Заг.ред. В.В. 

Бездрабко. – К., 2017. – Вип.10. – 

240 с. ( C. 152-158). 

15.3. Ткач Л.М. Інформаційне 

обслуговування в державних 

установах: сучасні запити і 

відповіді практики // Інформаційна 



діяльність, документознавство, 

бібліотекознавство: історія, 

сучасність, перспективи : матеріали 

IV Всеукр. наук.-практ. конф., К., 

30–31 трав. 2018 р. / М-во освіти і 

науки України, М-во культури 

України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв, Нац. б-ка 

України ім. Ярослава Мудрого; 

[редкол.: С. Х. Литвин (голова) та 

ін. ; упоряд.:О. М. Збанацька]. – 

Київ : [НАКККіМ], 2018. – 163 с. 

(C.86-89). 

15.4. Ткач Л.М. Проблема підробки 

документів і сучасні способи 

захисту їх від фальсифікацій // Л.М. 

Ткач, О.А. Денисов / Scientific 

Journal. – Virtus. – 2018. – #23.Part 2, 

April. 181с.– (C.120-123).)  

15.5. Ткач Л.М. Про доцільність 

використання вебінарів як 

інноваційного методу навчання у 

підготовці майбутніх 

документознавців / V Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Людина віртуальна: нові 

горизонти»: зб. наук. праць/ за 

заг.ред. Журби М.А. – Монреаль : 

СРМ «АSF» 30-31 березня 2018р. – 

250 с. 

15.6. Ткач Л.М. Надлишкова» 

документація як рудимент 

архаїчного адміністрування: до 

актуалізації проблеми // Х 

Міжнародна конференція молодих 

вчених «Молоді вчені 2019 від 

теорії до практики» (07 березня 

2019 р., м. Дніпро, Україна): 



Упоряд.: Хохлова Т.С., Ступак 

Ю.О. – Дніпро, 2019. – 404 с.) 

(співавт. Савченко С.В.) (С.124-

128). 

15.7. Ткач Л.М. До проблеми 

бюрократичної раціональності в 

адміністративно-канцелярських 

практиках // Гілея: Науковий 

вісник. Вип.142 (№3 Ч.1 Історичні 

науки). К., 2019. – 221с. (с .144 -

149) .  (співавт. Давидова Т.А., 

Савченко С.В.). 

15.8. Ткач Л.М. Наукометрія як 

інструмент інтелектуальної 

колонізації підкорених просторів // 

Гілея: науковий вісник. – К. : 

«Видавництво «Гілея», 2019. – 

Вип. 151 (№ 12). Ч. 2. Філософські 

науки. – 171 с. (С.25-31) (співавт. 

Вершиана В.А., Савченко С.В.) 

 
15.9. Ткач Л.М. Документознавча 

термінологія: проблема 

національної специфіки. Документ 

у сучасному світі: виклики та 

завдання: матеріали VІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції (Львів, 1-2 

грудня 2020 року) / Українська 

академія друкарства, кафедра 

інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи. – Львів, 2020. – 

99с. (С.83-96)  

18п.  

Відокремлений підрозділ 

«Дніпровський факультет 



менеджменту і бізнесу Київського 

університету культури» (з 2018 р.) 

Довідка №39 від 10.09.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту», стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності ВНЗ і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої 

діяльності ВНЗ (наукових установ). 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 

2) перелік компетентностей випускника; 

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

Стандарт базується на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в 

основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в 

Європі» (TuningEducationalStructuresinEurope, TUNING). 

Обмеження щодо форм навчання за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» не 

визначено, оскільки набуття компетентностей, передбачених Стандартом, не вимагає створення спеціальних умов, 

використання спеціального обладнання, матеріально-технічного та програмного забезпечення, що б створювало 

перешкоди для успішного опанування освітньої програми. 

У Стандарті зазначаються професії, професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), на фахову підготовку з яких можуть бути спрямовані 

освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю. В умовах розбудови інформаційного суспільства 

навчання за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» дозволяє у майбутньому працювати 

випускникам на високооплачуваних посадах професії, включених до рейтингу найпрестижніших, які пропонують 

роботодавці в реальному секторі економіки. 

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої освіти має становити 240 кредитів ЄКТС, 

оскільки такий обсяг є оптимальним для засвоєння теоретичної і практичної підготовки фахівців першого 



(бакалаврського) рівня. Крім того, такий обсяг навчальної програми дає можливість передбачити проходження 

студентами  виробничої практики та забезпечити державну атестацію. 

Освітня програма спеціальності має базуватися на всіх загальних і спеціальних (фахових) компетентностях, 

передбачених як Стандартом, так і освітньо-професійною програмою спеціальності певного ВНЗ в частині вивчення 

дисциплін за вибором студента. На забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, визначених 

Стандартом вищої освіти, має бути спрямовано не менше 50 % обсягу освітньої програми спеціальності.  

Відповідно до «Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти», схвалених сектором вищої 

освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України(протокол від 29.03.2016 № 3), передбачено такий 

розподіл компетентностей: загальні компетентності, спеціальні (фахові) компетентності. Компетентності, передбачені 

Стандартом вищої освіти, доповнюються компетентностями, отримання яких передбачається освітньо-професійною 

програмою спеціальності певного ВНЗ в частині вивчення дисциплін за вибором студента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розподіл змісту освітньо-професійної  

ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ 

№ 

п/п 
Цикл підготовки 

Навчальний час 

(академічних годин / кредитів / %) 

Навчальні 

дисципліни 

спеціальності 

Навчальні дисципліни за 

вибором студента Всього за весь 

термін 

навчання 
Блок 

навчальних 

дисциплін 

Вільний 

вибір 

студента 

1 2 3 4 5 6 

1. Загальної підготовки 1065/35,5/15 2010/67/28 - 3075/102,5/43 

2. 
Професійної 

підготовки 
3045/101,5/43 240/8/3 - 3285/109,5/46 

3. Практики 600/20/8 - - 600/20/8 

4. Бакалаврська робота 240/8/3 - - 240/8/3 

Всього за весь термін 

навчання 
4950/165/69 2250/75/31 - 7200/240/100 

 
 

 



Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 

02- «Культура і мистецтво»; Спеціальність 029- « Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

 
I курс II курс III курс IV курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1. Нормативні навчальні дисципліни 

Україна в 

історичних 

документах та 

матеріалах (5 кр.- 

екз.) 

Математичні 

основи 

інформаційної 

діяльності(3,5кр –

зал. 

Історія філософії 

(3кр. - екз.) 

 Системи 

управління 

базами даних 

(4кр.-екз.) 

   

 Історія 

української та 

зарубіжної 

культури 

 (5 кр. - екз.) 

Інформатика та 

комп’ютерна 

техніка (3кр. - 

екз.) 

  Інтернет-

технології та 

ресурси (5кр.-зал) 

  

Іноземна мова  

(7 кр. - екз.) 

      

1.2. Вибіркові дисципліни 

Історія укр. 

друкарства  

(3 кр. – зал.) 

 Документно-

інформаційні 

комунікації(3,5 

кр. – зал..) 

Основи науково-

дослідної 

діяльності (3,5 

кр.- зал..) 

 

Компютерні 

технології в 

діловодстві (3 кр- 

зал..) 

Статистика 

(3 кр. - зал.) 

Інформаційна 

безпека (5кр.-зал.) 

 Компютерні мережі 

та телекомунікації 

(3кр.-зал.) 

Реконструкція 

документів та 

стародруків(3 кр.-зал.) 

 

 

Друга іноземна мова(8кр.-зал.екз.) 

Соціологія (3кр.-

екз.) 

Риторика(4кр.-екз.)  Прикладне 

програмне 

забезпечення 

(4кр.-зал.) 

 

 

Український 

літературний 

процес ХХ ст. (3 

кр. - екз.) 

 

 

 

 

Ділова іноземна мова (5 кр. - екз.) 

    

 

 

 

 

 

Структуризація тексту (6 кр. - екз.) 

  Електронний 

документообіг 

(5кр.-екз.) 

Європейська 

інтеграція (4 кр. – 

зал.) 

 Стандартизація та сертифікація (4 кр.-     



зал..) 

ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1. Нормативні навчальні дисципліни 

 

Документознавство(8 кр.-екз. курс. роб.) 

 

 

Ділова іноземна 

мова  

(3 кр. - зал.) 

 

Документаційне 

забезпечення 

діяльності 

установ (4 кр. - 

зал.) 

 

 

Архівознавство (5,5 кр. - зал. екз.) 

Інформаційний 

ринок України (3 

кр.-екз.) 

 

 

Вступ до фаху 

 (6 кр. - зал.) 

 

Діловодство (7,5кр.-зал.екз.кур.роб.) 

 

 

 Управлінське документознавство(6 

кр. - зал.екз. курс.роб.) 

Кадровий 

менеджмент (5 

кр.-екз.) 

 

 

 

  

 Книгознавство(6 кр. - зал.) 

 

 

Лінгвістичні 

основи 

документознавст-

ва (6 кр.-зал.) 

  

 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

(5кр. – екз..) 

   

 

Бібліотеко-

знавство (3 кр. – 

залік) 

 Патентознавство 

(5 кр.-екз.) 

Виробниче 

документознавст-

во в 

поліграфічній 

галузі (3 кр.-зал.) 

Переддипломний 

семінар (3 кредити) 

    Теорія і практика референської 

діяльності (6,5 кр.-зал, екз.) 

 

 

     Музеєзнавство (5 

кр.-зал.) 

Основи охорони 

праці (3 кр. - зал.) 

Інформаційна 

інфраструктура 

підприємств (4 кр.-

зал.) 

       Бібліотекознавство 

(4 кр.-зал.) 

      Інформаційна 

аналітична 

діяльність (7 кр.-

екз.курс.роб.) 

 

Фізичне виховання (240 годин без кредитів. - зал.)     

2.2. Вибіркові дисципліни 

  

 

  

 

 

 

  Ділові комунікації 

та основи 

іміджеології (5 кр.- 



екз.) 

  Нормативна база 

інформативної 

діяльності (3 кр.-

зал.) 

     

Комплексний державний іспит та захист бакалаврської роботи (8 кр.- екз. захист) 

ІІІ.Практична підготовка 

Ознайомча навчальна практика (5 кр.- 

зал.) 

Технологічна практика (5 кр.- зал.) Практика з компютерної підготовки 

(5 кр. - зал.) 

Практика з інформаційно-аналітичної 

діяльності 

(5 кр. - зал.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами, результатами навчання та компетентностями 

Загальні компетенції Позначки Загальні компетенції Позначки 

Базові загальні знання сфери навчання А Елементарні навички роботи з ПК В 

Знання другої мови Б Дослідницькі уміння Г 

 

Спеціальні компетенції Позначки Спеціальні компетенції Позначки 

Усне та письмове спілкування рідною мовою Д Застосування базових знань професії на практиці Ж 

Базові юридичні знання Е Здатність до аналізу і синтезу З 

Навички роботи з інформацією Є Уміння застосовувати знання на практиці И 

 

 

 

 

 

Результати навчання за навчальними дисциплінами Компетенції 

№ Навчальна дисципліна Результати навчання А Б В Г Д Е Є Ж З И 

Дисципліни циклу загальної підготовки (ЗП) 

1 Україна в історичних 

документах та матеріалах 

Знання про минуле рідної країни Х          

2 Історія української та 

зарубіжної культури 

Здатність представити здобутки вітчизняної культури на загальному 

рівні 

Х          

3 Історія філософії Здатність оперувати загальнонауковими філософськими поняттями Х          

4 Історія українського 

друкарства 

Знання про минуле вітчизняної поліграфічної галузі Х          

5 Український літературний 

процес XX ст. 

Здобуття основних знань про літературний стиль і його розвиток у 

часі 

Х          

6 Реконструкція документів та 

стародруків 

Базові знааня про процеси реконструкції при роботі з документами Х          

7 Риторика Знання про вміння спілкування, дискусії Х          

8 Математичні основи Вміння оперувати основними математичними поняттями та Х          



інформаційної діяльності формулами 

9 Іноземна мова Оволодіння азами іноземної розмовної мови та граматики  Х         

10 Друга іноземна мова Розширення знання іноземних мов шляхом оволодіння азами 

розмовної мови і граматики другої іноземної мови 

 Х         

11 Ділова іноземна мова Набуття навичок ділового спілкування іноземною мовою  Х         

12 Інформатика та комп’ютерна 

техніка 

Знання про основи інформатики та навички роботи з комп’ютерною 

технікою 

  Х        

13 Інтернет-технології та ресурси Знання про основні технології та ресурси в мережі Інтернет   Х        

14 Системи управління базами 

даних 

Навички управління базами даних   Х        

15 Комп’ютерні технології в 

діловодстві 

Навички електронного діловодства   Х        

16 Комп’ютерні мережі та 

телекомунікації 

Знання про суть телекомунікацій та електронних мереж   Х        

17 Прикладне програмне 

забезпечення 

Вміння застосовувати прикладні програми для вирішення 

практичних завдань 

  Х        

18 Електронний документообіг Знання про електронний документ та навички електронного 

документування 

  Х        

19 Основи науково-дослідної 

діяльності 

Уміння проводити елементарні наукові дослідження    Х       

20 Соціологія Уміння проводити елементарні соціологічні дослідження    Х       

21 Структуризація тексту Знання про структуру тексту та вміння її аналізувати    Х       

22 Статистика Навички роботи зі статистичним матеріалом    Х       

23 Інформаційна безпека Знання про основи захисту інформації в базах даних    Х       

24 Стандартизація і сертифікація Навички роботи зі стандартами та сертифікатами    Х       

25 Документно-інформаційні 

комунікації 

Уміння опрацьовувати та аналізувати інформаційну продукцію    Х       

Дисципліни циклу професійної підготовки (ПП) 

1 Українська мова в Питання, пов’язані з використанням української мови в     Х      



інформаційних системах   

 

інформаційних системах, у локальних мережах та Інтернеті.  аналіз 

сучасного програмного забезпечення на мовному рівні 

2 Діловодство Знання про реквізити, оформлення та обробку ділових документів 

рідною мовою 

    Х      

3 Лінгвістичні основи 

документознавства 

Базові знання про документ як об’єкт лінгвістики     Х      

4 Нормативна база 

інформаційної діяльності 

Набуття базових юридичних знань      Х     

5 Патентознавство Знання про основи теорії та практики патентної справи      Х     

6 Основи охорони праці Знання про юридичні основи трудової діяльності      Х     

7 Музеєзнавство Навички роботи з інформацією у формі музейного предмету та 

музейною документацією 

      Х    

8 Книгознавство Знання про книгу як документ і навички роботи з її інформацією       Х    

9 Архівознавство Знання про основи роботи в архіві       Х    

10 Бібліотекознавство Знання про основи роботи в бібліотеці       Х    

11 Вступ до фаху Ознайомлення студентів з азами майбутньої професії       Х    

12 Документознавство Здобуття базових знань для професії документознавця        Х   

13 Документне забезпечення 

діяльності установ 

Застосування базових знань з документознавства на рівні установи        Х   

14 Управлінське 

документознавство 

Здобуття навичок документального забезпечення управлінських 

функцій 

       Х   

15 Виробниче 

документознавство у 

поліграфічній галузі 

Вміння застосовувати конкретні навички з документознавства у 

поліграфічній галузі на рівні конкретного підприємства 

       Х   

16 Кадровий менеджмент Здобуття навичок управління потоком кадрової документації        Х   

17 Теорія і практика 

референтської діяльності 

Знання про практичне застосування отриманих знань у практиці 

роботи референта 

       Х   

18 Інформаційна Застосування отриманих знань для дослідження конкретного        Х   



інфраструктура підприємств підприємства 

19 Ділові комунікації та основи 

іміджеології 

Вміння формувати позитивний імідж при зовнішньому спілкуванні        Х   

20 Інформаційний ринок України Вміння аналізувати ринкові процеси в інформаційній галузі України         Х  

21 Інформаційно-аналітична 

діяльність 

Здатність на основі отриманої інформації синтезувати кінцевий 

інформаційний продукт 

        Х  

22 Практика з інформаційно-

аналітичної діяльності 

Виконання конкретної роботи з формування інформаційно-

аналітичної продукції 

        Х  

23 Ознайомча навчальна практика Перевірка отриманих та здобуття нових знань про основи майбутньої 

професії 

         Х 

24 Технологічна практика Навички практичної роботи та освоєння технологій роботи з 

документами в різних структурах і підрозділах 

         Х 

25 Практика з комп’ютерно-

інформаційної підготовки 

Застосування на практиці елементарних навичок роботи з ПК та 

інформаційного забезпечення електронних баз даних 

         Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентостей дескрипторам НРК* 
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ІНТ ● ● ● ●   ● ● ● ● ●    ● ● ● ● ● ● 

ЗК1 ●      ●          ●    

ЗК2  ● ● ●    ● ● ● ●  ●       ● 

ЗК3 ●      ●      ● ●    ●   

ЗК4     ●      ● ●   ● ●  ● ●  

ЗК5 ● ● ●     ● ● ● ● ●   ● ● ●  ●  

ЗК6 ● ● ● ●   ● ● ●    ●    ●  ●  

ЗК7 ●    ●  ●       ● ● ● ● ●   

ЗК8      ● ●       ● ● ● ● ● ●  

ЗК9 ●    ●  ●       ● ● ● ● ● ●  

ЗК10 ●    ●  ●     ●   ● ● ● ● ●  

СК1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●    

СК2   ● ●       ● ●         

СК3  ●      ● ● ●          ● 

СК4   ● ●  ●     ●  ●     ●   

СК5   ●  ● ●    ● ●  ●  ● ●     

СК6     ●      ● ●  ● ● ● ● ●   

СК7 ●   ●  ●  ● ● ●       ●    

СК8  ●   ● ●  ● ● ●   ●    ●    

СК9 ● ●        ● ●  ●  ● ●     

СК10  ●  ● ●   ● ● ●           

СК11 ● ● ● ●    ● ● ● ●  ●        

СК12  ●   ●     ● ●    ● ●     

СК13  ● ●  ● ●  ● ● ●   ●  ● ●     

СК14 ● ● ● ● ● ●     ● ●   ● ●   ●  



СК15  ●   ●      ● ● ●        

 

* ● – компетентність, яка набувається  

ЗНi –номер знання в списку програмних результатів навчання;  

УМі – номер уміння в списку програмних результатів навчання; 

КОМі– номер комунікації в списку програмних результатів навчання; 

АіВі– номер автономії і відповідальності в списку програмних результатів навчання. 

ЗКі– номер компетентності в списку загальних компетентностей; 

СКі– номер компетентності в списку спеціальних компетентностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентостей* 
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ЗН1 ● ●  ●  ● ● ●  ● ● ●      ●  ●  ●   ●  

ЗН2 ●  ●   ● ●     ●  ●     ● ● ● ● ● ● ● ● 

ЗН3 ●  ●   ● ●     ● ●  ● ●      ●  ● ●  

ЗН4 ●  ●    ●     ● ●  ●   ●   ● ●   ●  

ЗН5     ●   ●  ● ● ●    ● ●  ●  ●  ● ● ● ● 

ЗН6         ●   ●   ● ●  ● ●     ● ●  

УМ1 ● ●  ●   ● ● ● ● ●                

УМ2 ●  ●   ● ●     ●  ●    ● ●  ● ●  ●   

УМ3 ●  ●   ● ●     ●  ●    ● ●  ● ●  ●   

УМ4 ●  ●   ●      ●  ● ●   ● ● ● ● ● ● ●   

УМ5 ●  ●  ● ●      ● ●  ● ● ●   ●  ● ●  ● ● 

УМ6     ● ●     ● ● ●    ●        ● ● 

УМ7   ● ●   ●     ●   ● ●   ● ●  ●  ●  ● 

УМ8    ●    ● ● ●       ●          

КОМ1 ●    ● ●  ● ● ● ● ●    ● ●   ●   ● ● ●  

КОМ2 ●    ● ●  ● ● ● ● ●    ● ●   ●   ● ● ●  

АіВ1 ● ●    ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ●        

АіВ2 ●   ● ●   ● ● ● ●    ●  ●          

АіВ3 ●    ● ● ●  ● ● ●              ●  

АіВ4 ●  ●           ●             

* ● – компетентність, яка набувається  

ЗНi –номер знання в списку програмних результатів навчання;  

УМі – номер уміння в списку програмних результатів навчання; 

КОМі– номер комунікації в списку програмних результатів навчання; 

АіВі– номер автономії і відповідальності в списку програмних результатів навчання. 

ЗКі– номер компетентності в списку загальних компетентностей; 



СКі– номер компетентності в списку спеціальних компетентностей.  
 

 

 

 

 


