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Силабус навчальної дисципліни 

«ДОКУМЕНТОЛОГІЯ» 

 

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теорія документа в усіх її аспектах, історія розвитку документа і 

документальної комунікації, методологія. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований надати студентам систему знань про історію й 

теорію документа, про документну інфраструктуру суспільства й 

базову навчальну дисципліну – документологію, її еволюцію та 

інтеграційні перспективи, технології формування і організації в 

сучасних умовах.  

 

 

 

 документну інфраструктуру суспільства й базову навчальну 

дисципліну – документологію, її еволюцію та інтеграційні 

перспективи, технології формування і організації в сучасних умовах.  

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Види, структуру і функції документа в усіх його зв’язках; закони 

документології; методи документологічних досліджень; 

терміносистему та історіографію документології. 

 
Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

– Вміння самостійно застосовувати набуті фахові знання і 

навички роботи з різними видами документів; обґрунтовувати власну 

думку з дискусійних проблем науки про документ; класифікувати 

будь-які види документів за сутнісними ознаками їхнього. 

– Розуміння шляхів того, як можна застосовувати закони 

документології; використовувати дослідницький інструментарій 

методологічного апарату документології; застосовувати методи 

документологічних досліджень. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Документологія як наука і навчальна дисципліна. 

Історіографія документознавства і документології: проблеми 

становлення науки про документ. Закони документології. 

Термінологічний апарат документології. Теоретико-методологічні 

основи документології. Теорії загальної класифікації документів 

документологічні дослідження в Україні. Документологічні 

дослідження в зарубіжних країнах. 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 



 

 

Пререквізити Знання з документознавства, загальні та фахові знання, отримані на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з документології можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

 Науково-технічна бібліотека НАУ:  
1. Документологія : практикум / уклад. С. В. Литвинська. – К., 

2014.  

2. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа : навч. посіб. – К., 

1998. 

Репозитарій НАУ: 

1. Литвинська С.В. І ще раз про документологію / 

С.В. Литвинська // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія : наук. журнал. – 2014. – № 1. – С. 47–52. 

2. Литвинская С.В. Опыт преподавания дисциплин 

«Документоведение» и «Документология» в Национальном 

авиационном университете / С.В. Литвинская // Вестник РГГУ : науч. 

журн. № 2. – Москва : РГГУ, 2014. – С.149–156. 

3. НМК з дисципліни "Документологія" 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Історії та документознавства 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ЛИТВИНСЬКА СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук 

Профайл викладача: 

http://lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10602 

Тел.:  406-68-93 

E-mail: zlsv603@nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.603 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Див.: https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNjIy 

https://classroom.google.com/u/1/c

/MTA3MjE0MzQxNjIyhttps://clas

sroom.google.com/u/1/c/MTA3Mj

E0MzQxNjIyhttps://classroom.goo

gle.com/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNj

Iyhttps://classroom.google.com/u/1

/c/MTA3MjE0MzQxNjIyhttps://cl

assroom.google.com/u/1/c/MTA3

 

 

 

Фото 
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