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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Методика викладання документознавчих дисциплін», що є
синтезом теоретичних знань і практичного педагогічного досвіду, передбачає вивчення
різних аспектів процесу викладання документознавчих дисциплін, розгляд ефективних форм
і методів навчання, особливостей діяльності учасників освітнього процесу. Курс містить
обґрунтування принципів і правил навчання, форм і методів освітньої діяльності для
забезпечення високого рівня професійної підготовки майбутніх фахівців з діловодної та
інформаційної діяльності, які викладатимуть дисципліни документознавчого циклу в освітніх
закладах.
ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ
5 кредитів (150 годин): 45 годин аудиторної роботи, 100 годин самостійної роботи, 5 годин
індивідуальної роботи
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СТРУКТУРА КУРСУ
Години
(лек. /
сем.)

Тема

Результати навчання

Форма
контролю

2/2

1. Предмет і завдання
методики викладання
документознавчих
дисциплін

Розуміння мети, завдання та ролі
документознавчих дисциплін у
підготовці сучасного фахівця
діловодної та інформаційної сфери.
Знання предмету, завдань і принципів
методики викладання
документознавчих дисциплін

Тестування
Усне
опитування

4/2

2. Організація
діяльності викладача
освітнього закладу

Знання вимог до викладача закладу
професійної освіти й основних
положень нормативно-методичних
документів, що регулюють
навчальний процес на рівні
професійної освіти. Уміння
формулювати сучасні тенденції в
освіті та здійснювати оцінку
викладацької діяльності крізь призму
академічної доброчесності

Тестування
Усне
опитування

4/2

3. Урахування
особливостей
документознавчих
дисциплін під час їх
викладання

Знання тенденцій розвитку
документознавчих дисциплін у
п.п. ХХІ ст. Розуміння засад
розроблення навчальних курсів
«Документознавство», «Управлінське
документознавство», специфіки
навчання лінгвістичних аспектів
документування, а також
особливостей викладання курсу
«Аналітико-синтетична переробка
інформації» в закладах професійної
освіти

Тестування
Усне
опитування

4/2

4. Форми і методи
навчання
документознавчих
дисциплін

Знання традиційних і новітніх форм та Підсумкове
методів навчання документознавчих експресдисциплін.
опитування
Уміння
створювати
комп’ютерні
презентації
для
унаочнення
навчального
матеріалу.
Знання
способів
використання
новітніх
інформаційних
технологій /
мультимедійного забезпечення під
час викладання документознавчих
дисциплін
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4/2

5. Здійснення
контролю та
оцінювання
навчальної діяльності
учнів / студентів

Уміння здійснювати проміжний і
Тестування
підсумковий контроль, а також
Ситуаційні
оцінювати навчальну діяльність учнів / завдання
студентів. Вироблення навичок
проведення експрес-опитування,
складання тестів, ситуаційних
завдань, а також завдань для
письмових контрольних робіт,
проєктної діяльності з
документознавчих дисциплін. Знання
основних засад політики оцінювання
роботи учня / студента крізь призму
академічної доброчесності

4/2

6. Роль навчальнометодичної
документації в
навчальному процесі

Обізнаність з основними вимогами до Тестування
укладання робочих програм,
Усне
опитування
силабусів і навчально-методичних
комплексів із документознавчих
дисциплін, вироблення навичок їх
складання. Розуміння принципів
ведення журналів успішності
студентів і заповнення екзаменаційної
документації. Знання засад написання
навчально-методичної літератури

4/2

7. Організація
наукової роботи
майбутніх
документознавців

Формування вміння керувати
науковою роботою учня / студента в
закладах професійної освіти з
урахуванням методології
документознавчих досліджень.
Розуміння суті процесів
консультування учнів під час
написання комплексного підсумкового
індивідуального завдання, курсових і
випускних кваліфікаційних робіт.
Знання способів активізації наукової
діяльності учнів / студентів

Тестування
Ситуаційні
завдання

4/1

8. Дистанційне
викладання
документознавчих
дисциплін

Розуміння переваг і недоліків
дистанційного навчання, специфіки
проведення занять із
документознавчих дисциплін у вигляді
онлайн-зустрічей і конференцій.
Вироблення навичок використання
освітніх платформ дистанційного
навчання. Знання форм організації
дистанційного навчання
документознавчих дисциплін і шляхів
активізації пізнавальної активності

Змістовий
модуль
(ректорська
контрольна
робота)
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студентів в умовах навчання у
форматі «онлайн».
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
● Політика щодо дедлайнів і перескладання. Роботи, які подаються з порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються нижче (-20 балів). Перескладання модулів
відбувається з дозволу деканату за умови, що причина відсутності студента на модулі
була поважною.
● Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями, які
не повинні перевищувати 20 %. Списування під час контрольних робіт та на екзаменах
заборонені.
● Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом
оцінювання, за яке нараховуються бали. З об’єктивних причин (наприклад, стан здоров’я,
сімейні обставини, міжнародне стажування, карантин) навчання може відбуватись в
онлайн формі.
ОЦІНЮВАННЯ
Схема розрахунку остаточної оцінки за курс
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-4) – підсумкове експрес-опитування

30

Модуль 2 (теми 5-8) – написання ректорської
контрольної роботи

40

Модуль 3. Розроблення складника навчальнометодичного комплексу з документознавчої дисципліни
(на вибір студента) & усна презентація своїх науковометодичних здобутків – КПІЗ

30

Шкала оцінювання студентів
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

ECTS

6

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного
складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

