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1. Загальнаінформація 
Назвадисципліни ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ 

 
Викладач 

НіколаєвІгорВолодимирович, 

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу 
таекономічноїкібернетики 

Профілівнаукометричнихбазахданихінауковихсоцмережах: 
GoogleScholarScopusAuthor IDORCID 
Publons(WebofScienceResearcherID) 

Е-mail pismo.niku@gmail.com 
Консультації очні – відповідно до затвердженого графіка консультацій; 

онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom(за запитом здобувача) 
Система  
дистанційного навчання 

 

 

moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 

2. Анотація додисципліни 
Усистеміпідготовкиздобувачів вищої освітидисципліна«Електроннийдокументообіг»посилюєтеоретичнуіпрактичнупідготовкувконтексті 

розвиткусучаснихсистемавтоматизаціїділоводства. 

 
3. Мета і завдання дисципліни 

Метадисципліни:надатиздобувачамвищоїосвітифундаментальнізнаннязелектронногодокументообігутапрактичнінавичкироботизкомп’ютером. 
Основне завдання даної навчальної дисципліни полягає в оволодінні знаннями щодо технологій та особливостей електронного документообігу, 

вироблення навичок самостійного вивчення різних категорій інформації та проведення їх порівняльного аналізу. 
 

4. Форматдисципліни 
 

Для денної форми навчання: 
Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій у поєднані з 

практичними роботами, виконанням самостійно підготовлених завдань. 
Формат очний (offline / Facetoface). 

Для заочної форми навчання: 
Формат очний (offline / Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
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BlendedLearning – викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в 

якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи, он лайн 
консультування тощо. 

 
 

5. Результати навчання 
Після опанування курсу студент повинен буде: 

знати: 
- особливості співвідношення паперового й електронного документів; 
- еволюцію сучасних систем електронного документообігу, їх класифікацію та перспективи розвитку; 
- принципи організації та функціонування систем електронного документообігу; 
- проблеми впровадження систем електронного документообігу та шляхи їх вирішення; 
- задачі впровадження систем електронного документообігу та його результативність; 
- технологічні особливості впровадження та функціонування систем електронного документообігу; 

вміти: 
• фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання; 
• організувати систему е-документообігу в організації; 
• управляти різнобічною комунікацією, організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності; 
• організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування; 
• здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України; 
• самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді; 
• забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи процесів; 
• організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій. 
Набутисоціальнихнавичок(soft-skills): 

- здійснюватипрофесійнукомунікацію,ефективнопояснюватиіпрезентуватиматеріал,взаємодіятивпроектнійдіяльності;  
- небайдужеставленнядоучастіугромадськихсуспільнихзаходах,спрямованихнапідтримку здоровогоспособужиттяоточуючих. 

 
6. Обсяг дисципліни 

 

Вид роботи Кількість годин 
Лекції 20 

Практичні заняття 20 

Самостійна робота 80 
Разом 120 



 
 
 

7. Ознакидисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс 
(рік навчання) 

Семестр Кількість 
кредитів/годин 

Кількість 
змістовихмодулів 

Вид 
підсумкового контролю 

Нормативна/ 
вибіркова 

2021/2022 ІV 8 4 / 120 2 Залік Вибіркова 
 

 
8. Пререквізити 

 
Враховуючипослідовністьнакопиченнязнаньтаінформації,ефективність засвоєння змісту дисципліни «Електронний документообіг» істотно підвищиться, 

якщо здобувач попередньо опанував та/або повторив матеріал дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Інтернет-
технологіїтаресурси»,«Бази даних» тощо освітньої програми, за якою навчається. 

 
 
9.Технічнетапрограмнезабезпечення/обладнання 
 

Уперіодсесіїбажаноматимобільнийпристрій(телефон)дляоперативноїкомунікаціїзадміністрацієютавикладачами з приводу проведення 
занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом 
углобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)рефератіві самостійнихробіт. 

 
 

10.Політика курсу 
 

Академічнадоброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 

Відвідуваннязанять: 
Відвідування занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 

Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 

 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 

студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 



(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін 
та формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення про 
дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ». 
Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 

 
 

11. Навчально-методична картадисципліни 
 

 
Тема 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. Поняття про системи електронного документообігу    
Тема 1. Електроннийдокумент. 
Традиційніпроцедури роботиз документами.Визначення і структураелектронного 
документа.Співвідношенняпаперовогойелектронногодокументів 

 
4 

 
4 

 
15 

Тема 2. Еволюціїсистемелектронногодокументообігу(СЕД).КласифікаціясучаснихСЕДта 
тенденції їхрозвитку. 
Предмет,мета тазавдання дисципліни«Електронний 
документообіг».Еволюціясистемелектронногодокументообігу.Сучаснісистеми 
електронногодокументообігу.Класифікаціясистемелектронногодокументообігу.Тенденціїроз
виткусистемелектронного документообігу. 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

15 

Тема 3. ПринципиорганізаціїіфункціонуванняСЕД 
Системиелектронного документообігута їхпризначення.Користувачі 
системелектронногодокументообігу.Цілівпровадженнясистемелектронногодокументообігу.О
сновнізадачісистем електронногодокументообігу.Структура систем електронного 
документообігу.Проблемивпровадженнясистемелектронногодокументообігу. 

 
 
4 

 
 
6 

 
 

10 

Змістовий модуль 2. Реалізація систем електронного документообігу    
Тема 4. РеалізаціяСЕД. 
Підходи дореалізаціїсистем електронногодокументообігу. 

 
2 

 
2 

 
10 

Тема 5. Задачівпровадженнясистемелектронногодокументообігу. 
Технологічніхарактеристикисистемелектронногодокументообігу. 

 
3 

 
2 

 
15 

Тема 6. Результативпровадженнясистемелектронногодокументообігу. 
Найбільшістотнімоментіпривпровадженнісистемелектронногодокументообігу. 

 
3 

 
2 

 
15 

Разом 20 20 80 
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12. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни визначається за стобальною та дворівневою 
(«зараховано, «не зараховано») шкалами оцінювання результатів навчання. Він складається з рейтингу поточної навчальної роботи впродовж 
семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів.  

За навчальним планом передбачається при вивченні навчальної дисципліни виконання певних видів робіт на лекційних, практичних, 
семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка здобувачам вищої освіти вище 60 балів 
може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. 

Семестровий залік проводиться на останньому занятті, до початку екзаменаційної сесії. 
 

Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни «Електронний документообіг»  
 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Залік 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2   

100 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 15 100 
 

Примітка:Т1,Т2,..,Т14–тижні,ЗК1,ЗК2–поточний змістовийконтроль 
 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 
навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власні міркування стосовно тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок. 

«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, орієнтується в 
першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати 
їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 



визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 
Студенти, які не з’явилися на іспит без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною 
шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  

Шкала оцінювання 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 

Оцінка 
За 

національноюсистемою(іспи
т, диференційований залік: 
курсова робота,практика) 

Занаціональною
системою 

(залік) 

ЗасистемоюЦНТ
У 

A ВІДМІННО – відмінне виконаннялише з незначною кількістюпомилок 5 (відмінно) Зараховано 90–100 
B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середньогорівня з кількома помилками 

4 (добре) Зараховано 
82–89 

C ДОБРЕ – в цілому правильнаробота з певною кількістю грубихпомилок 74–81 
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зізначною кількістю недоліків 3 (задовільно) Зараховано 64–73 
E ДОСТАТНЬО – виконаннязадовольняє мінімальні критерії 60–63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібнопопрацювати перед тим, якперескласти 2 (незадовільно) Незараховано 35–59 
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхіднасерйозна подальша робота 1 –34 

 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28-31). 
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