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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних і 

прикладних знань з методології та інструментарію побудови технологій 

документаційного забезпечення, а також, проектування та раціональної 

організації документообігу та служб документаційного забезпечення,  

Предметом вивчення дисципліни є принципи, методи, засоби та 

процеси документаційного забезпечення з використанням мовних технологій, 

а також, сучасні засоби та технології обробки інформації. 

Завдання вивчення дисципліни: 

 з’ясування сутності мовних технологій документного забезпечення та 

методики їх застосування в сучасному суспільстві; 

 ознайомитись з діючими міжнародними та регіональними нормативно-

правовими актами з організації документного забезпечення; 

 набуття практичних навичок моделювання і аналізу мовних технологій 

документного забезпечення; 

Мова викладання: українська. 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Навчальна дисципліна «Мовні технології документного забезпечення» 

покликана допомогти студенту отримати: 

знання сучасних методів, принципів, засобів та технологій 

документаційного забезпечення, переваг та недоліків мовних технологій 

документаційного забезпечення, а також методів оцінки ефективності 

документаційного забезпечення; 

розуміння основних понять, правил, принципів та шляхів документного 

забезпечення з використанням мовних технологій та напрямків 

вдосконалення існуючих засобів документного забезпечення; 

уміння здійснювати документне забезпечення з використанням мовних 

технологій за допомогою існуючих методів та засобів, а також, проводити 

оцінку ефективності документного забезпечення; 

здатність проводити документне забезпечення з використанням 

мовних технологій, аналізувати можливості, недоліки та шляхи 

вдосконалення існуючих засобів документного забезпечення.  

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність (ІНТ)  

 

Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у 

інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що 

передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

 

Загальні компетентності 

 

ЗК 06 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 

Фахові компетентності 

 

ФК 03 Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення 

практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у 

професійній діяльності. 

ФК 04 Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-

синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації. 

ФК 10 Готовність до комунікації в усній і письмовій формах українською та 

іноземною мовами для вирішення завдань професійної діяльності. 

 

Фахові компетентності освітньої програми «Консолідована інформація» 

 

Виробничо-технологічна діяльність 

ФКС 08 Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом 

аналізу документних інформаційних потоків та масивів. 

ФКС 09 Здатність застосовувати технології та процедури інформаційного 

згортання документів. 

 

Програмні результати навчання за загальними та загально-

професійними компетентностями (ПРН) 

Дисципліна «Мовні технології документаційного забезпечення» 

передбачає ознайомлення з теоретичними та практичними основами мовних 

технологій документного забезпечення, а також, з використанням сучасних 

засобів, методологічних підходів та спеціалізованих апаратно-програмних 

систем для документаційного забезпечення. 

 

 

 



За загальними та загально-професійними компетентностями (ПРН) 

студенти повинні демонструвати  наступні результати навчання: 

ПРН 08 Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, 

моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі 

конкурентоспроможності установи. 

За спеціалізовано-професійними компетентностями студенти 

повинні демонструвати  наступні результати навчання: 

 

ПРНС 01 Знання методів роботи зі знаннями: методів набуття, подання, 

структурування, виведення знань, текстологічних методів видобування знань 

і методів видобування знань із експертів. 

ПРНС 03 Знання методів анотування та реферування текстів; методів пошуку 

закономірностей, математичних, логічних, семантичних, об’єктних, 

системних й імітаційних методів моделювання та оптимізації систем різних 

класів. 

ПРНС 09 Розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів 

опрацювання консолідованої інформації. 

ПРНС 11 Проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, 

супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, 

включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі. 

 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ  

 

Мовні технології 

документаційного 

забезпечення

Мовні технології 

інформаційного 

пошуку

Сучасні інформаційні 

технології

Документознавство

Методи і засоби 

документування 

консолідованої 

інформації

Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

професійної діяльності

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Види робіт за навчальним планом Години 

Аудиторні заняття, у т.ч.: 45 

Лекції 15 

Лабораторні роботи 30 

Практичні заняття – 

Самостійна робота, у т.ч.: 75 

Підготовка до аудиторних занять 47 



Підготовка до контрольних заходів 4 

Опрацювання питань програми, які не викладаються на 

лекціях 

20 

Підготовка до іспиту 4 

Всього: 
120 

(4 кредити) 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники  

3. Силабус 

4. Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних 

досягнень  

5. Засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового 

контролю) 
 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

Назви змістових модулів  

і тем лекцій 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції лабор. 
самостійна 

робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи роботи з документами. 

Тема 1. Загальні вимоги до створення тексту 

документа. Композиція тексту документа. 

Змістова композиція тексту. Лінгвістична 

композиція. 

12 3 1 8 

Тема 2. Поняття про конектори. 

Архітектоніка тексту. Поняття про мовне 

опрацювання документів, його суть і види. 

Види наукового опрацювання документів. 

14 4 2 8 

Тема 3. Індексування документів. 

Предметизація документів. Методика 

предметизації документів. 

15 4 2 9 

Тема 4. Анонсування документів. Складання 

анотацій різних типів для бібліографічних 

покажчиків. Реферування документів. 

Методика реферування документів. 

15 4 2 9 

Підготовка до модульного контролю  2   2 



Усього годин за 1 модуль  58 15 7 36 

Модуль 2 

Змістовний модуль 2. Методи та засоби документного забезпечення. 

Тема 5. Основні інформаційні продукти 

наукової обробки документів. Основні види 

інформаційних документів, їх загальна 

характеристика. 

13 3 2 8 

Тема 6. Загальна методика створення 

інформаційного документа. Бібліографічний 

документ. Реферативний документ. 

14 4 2 8 

Тема 7. Загальна характеристика оглядово-

аналітичних документів. 
14 4 2 8 

Тема 8. Поняття про інформаційний пошук. 

Базові стратегії пошуку. Види 

інформаційного пошуку. 

15 4 2 9 

Підготовка до модульного контролю 2   2 

Усього годин за 2 модуль  58 15 8 35 

Підготовка до підсумкового контролю 4   4 

Усього годин за семестр  120 30 15 75 

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Здійснення композиції тексту документа 1 

2 Здійснення мовного опрацювання документу 2 

3 Здійснення індексування документів 2 

4 Складання анотації до документу 2 

5 Створення бібліографічного документу 2 

6 Створення реферативного документу 2 

7 Створення оглядово-аналітичного документу. 2 

8 Здійснення інформаційно-пошукового аналізу.  2 

 Всього 15 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів. Навчальний 

посібник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – Харків, 2006. – 334 c. 

2.  Feldman R.,Sanger J. The Text Mining Handbook: Advanced 

Approaches in Analyzing Unstructured Data. Cambridge University Press - 

2006. - 422 p. 

3.  Пелещишин А. М. Процеси управління інтерактивними соціальними 



комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія 

/ А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. П. Пелещишин, О. Ю. 

Тимовчак-Максимець, О. В. Марковець; за заг. ред. А. М. Пелещишина. — 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 368 с. 

4.  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства: Навч. Посібник. – 

К.: Кондор, 2017. – 194 с. 

 

4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

 ЗМ1 

Т2 

МК1 ЗМ2 

Т2 

МК2 Іспит 

40 

Сума 

100 20 

10 

20 

10 
Присутність на лекціях 2 2 

Присутність на ЛР 2 2 

Виконання та захист ЛР 16 16 

 

Модульна оцінка (максимальна кількість балів – 30) складається із: 

– присутності студента на лекціях (максимальна кількість балів – 2); 

– присутності на лабораторних заняттях (максимальна кількість балів – 

2); 

– виконання та захисту лабораторних робіт (максимальна кількість балів 

– 16); 

– модульної контрольної роботи (максимальна кількість балів – 10). 

Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 1 

теоретичного та 2 практичних завдань. Максимальна кількість балів за кожне 

завдання: 

– за повністю виконане теоретичне та практичне завдання студент 

отримує 3 та 4 бали, відповідно; 

– якщо теоретичне чи практичне завдання виконане не повністю та 

допущені невірні тлумачення, студент отримує 1 та 2 бали, відповідно; 

– якщо завдання повністю не виконане або допущені принципові 

помилки, студент отримує 0 балів. 

Іспит (максимальна оцінка за іспит – 40 балів). Залікове завдання 

складається з 4 завдань.  

Максимальна кількість балів за кожне завдання: 

– за вірно виконане завдання студент отримує 20 балів; 

– якщо завдання виконане з допущенням не принципових помилок, 

студент отримує 14 балів; 

– якщо завдання виконане не повністю та допущені невірні тлумачення, 

студент отримує 6 балів; 

– якщо студент не виконав або виконав завдання з принциповими 

помилками, – отримує 0 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів за всі види 

навчальної діяльності. 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і 

оцінювання результатів навчання регламентуються Положенням про 

організацію освітнього процесу в Національному транспортному 

університеті. 

Політика виставлення оцінок: кожна оцінка виставляється відповідно 

до розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а 

також мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку 

не виконання студентом усіх передбачених навчальним планом видів занять 

(лабораторних робіт) до заліку  він не допускається; пропущені заняття 

обов’язково мають бути відпрацьовані.  

Відвідування є обов'язковим (за винятком випадків, коли існує 

поважна причина, наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). Якщо 

студент не може бути присутніми на заняттях, він все одно несе 

відповідальність за виконання завдань, що проводились в комп’ютерному 

класі.  

Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання 

пропущеного заняття з лекційного курсу здійснюється шляхом підготовки і 

захисту реферату за відповідною темою у вигляді презентації. Захист 

реферату відбувається відповідно до графіку консультацій викладача, з яким 

можна ознайомитись на кафедрі. Відпрацювання пропущеного 

лабораторного заняття здійснюється шляхом самостійного виконання 

завдання і його захисту відповідно до графіку консультацій викладача. 

Політика академічної поведінки та доброчесності: конфліктні 

ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, 

необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та 

інші форми нечесної роботи неприпустимі. Всі лабораторні роботи та 

індивідуальні завдання студент має виконати самостійно із використанням 
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рекомендованої літератури й отриманих знань та навичок. Цитування в 

письмових роботах допускається тільки із відповідним посиланням на 

авторський текст. Недопустимі підказки і списування у ході захисту 

лабораторних робіт, на контрольних роботах, на заліку. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання 

субординації; чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними 

мобільними телефонами. Повага один до одного дає можливість ефективніше 

досягати поставлених командних результатів. При виконанні лабораторних 

робіт студент може користуватися ноутбуками. Проте під час лекційних 

занять та обговорення завдань лабораторних робіт не слід використовувати 

ноутбуки, смартфони, планшети чи комп’ютери. Це відволікає викладача і 

студентів групи та перешкоджає навчальному процесу. Якщо ви 

використовуєте свій ноутбук чи телефон для аудіо- чи відеозапису, необхідно 

заздалегідь отримати дозвіл викладача.  

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів 

регламентується Положенням про систему забезпечення академічної 

доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими 

працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному 

університеті та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. 
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