
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 

1. Кафедра: Мовної підготовки. 

2.Інформація про 

викладачів 

Ситько Олена Миколаївна – кандидатка філологічних наук, доцентка, 

завідувачка кафедри мовної підготовки факультету підготовки фахівців 

для підрозділів превентивної діяльності. Авторка більше 80 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років.  

У 2018 р. пройшла стажування в Навчально-науковому інституті 

неперервної освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова.  М.Київ. 

У 2019 р. пройшла стажування у Південноукраїнському національному 

педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського. м.Одеса. 

У 2021 р. пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) 

«Підбір, підготовка, та публікація наукових статей 

у наукових виданнях, що індексуються у базах даних 

Scopus та Web of Science». Інститут Науково-дослідний Люблінського 

науково-технологічного парку, IESF Міжнародна фундація науковців та 

освітян та ТОВ «Наукові публікації».  

Сфера наукових інтересів: 

Українська мова професійного спрямування, юридичне 

документознавство, українська наукова мова. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, пров. 

Сабанський, 4, каб. 113, тел. (098) 8821511. Viber, Telegram, електронна 
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Тягнирядно Євгенія Василівна - кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, професорка кафедри мовної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. Авторка 

більше 80 наукових праць, досвід роботи більше 40 років. 

У 2019 р. пройшла стажування у Південноукраїнському 

національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського. 

м.Одеса.  

У 2019 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Одеському 

національному університеті імені І.І.Мечникова. 

Сфера наукових інтересів: 

Українська мова професійного спрямування, юридичне 

документознавство. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, пров. 

Сабанський, 4, каб. 113, тел. (067) 3028678 Viber, Telegram, електронна 
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3. Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 



4. Форма 

навчання  

Денна, заочна  

5. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому семестрі на першому році навчання (денна), у 

другому семестрі на першому році навчання та третьому семестрі на 

другому році навчання (заочна).  

7. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

- загальна 

кількість годин:  

- з них 

аудиторних 

годин: 

- лекції:  

- семінарські 

заняття: 

- практичні 

заняття: 

- самостійна 

робота: 

3 

 

90 (денна)       90 (заочна) 

 

44 (денна)      10 (заочна) 

 

4 (денна)         4 (заочна) 

10 (денна)         6 (заочна) 

 

30 (денна)        

46 (денна)       80 (заочна) 

8. Короткий 

зміст навчальної 

дисципліни 

Курс «Юридичне документознавство» передбачає можливість 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з правилами і засобами 

створення нормативно-правових та правозастосовних 

актів, формування вміння застосовувати досягнення різних наук у 

сфері юридичної техніки, навчити здобувачів використовувати 

світовий досвід у сфері юридичної техніки, поєднати досягнення 

юридичної науки з практикою. 

Особлива увага приділяється  систематизуванню знань про сучасну 

нормативну базу, що регулює процеси роботи з документами, її вимоги 

до оформлення документів, передусім у системі МВС України. 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни  є вивчення 

юридичного документа як складової інформаційної системи; 

ознайомлення з документообігом юридичних документів; розвиток 

умінь і навичок, щодо написання й оформлення різних юридичних 

документів. 

 



9. 

Міждисциплінар

ні зв’язки 

«Іноземна мова професійного спрямування», «Українська мова 

професійного спрямування», «Інформаційне забезпечення професійної 

діяльності», «Конституційне право», «Кримінальне право», 

«Кримінальний процес», «Теорія держави та права», «Криміналістика». 

 

10. Форми і 

методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та практичних  

занять.  

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

 

11 Форма 

контролю: 

Екзамен  

12. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та 

шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у 

рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної 

роботи - 60 балів;         40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольн

а робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

- У результаті вивчення здобувач вищої освіти має знати: 

основні джерела нормативного регулювання організації й здійснення 

діловодства в установах, підприємствах, організаціях; 

- зміст понять: «документ», «документування і документообіг», 

«юридичне документознавство», «реквізит», «управління»; 

- сутність поняття «функції управлінських документів»; знати 



порядок реєстрації, обліку та обробки вхідних та вихідних документів; 

друкування та розмноження документів; організацію контролю за 

строками виконання документів; порядок формування та оформлення 

справ для архівного зберігання; правила знищення документів; 

 вміти: грамотно, швидко та якісно складати й оформляти 

основні види організаційно-розпорядчих документів, інформаційно-

довідкових документів та документів щодо особового складу. 

 

14. Основні 

інформаційні 

джерела 

1. Бесчастний В.М., Мердова О.М. Юридичне 

документознавство: навчальний посібник. Київ: ВД «Дакор», 2016.  

238с. 

2. Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих 

документів / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: О. М. 

Загорецька, Л. В. Кузнєцова, С. Г. Кулешов. К., 2006. 73 с. 

3. Зразки процесуальних документів сторони захисту, 

потерпілого. Практичний посібник. [текст]:/ За заг. ред. Руснака Ю.І.  

Київ: «Центр учбової літератури», 2013.  288 с.  

4. Корж А.В. Документознавство. Зразки документів 

праводілової сфери. Вид. 4-те, стереотип.  Київ: КНТ, Самміт-.Книга, 

2011.  372 с. 

5. Клименко О. Записки пояснювальні, доповідні, службові: у 

яких випадках використовуються URL: 

https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/zapiski-poyasnyuvalni-

dopovidni-sluzhbovi-u-yakih-vipadkah/ 

6. Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, 

оформлення та редагування: посібник. Вид. 2-е, допов. і переробл. Київ: 

Парламентське вид-во. 2006.  С.418.  

7. Миронюк С.С. Роль юридичної термінології у формуванні 

мовленнєвої культури студентів-правознавців. Дослідження з 

лексикології і граматики української мови. 2014. №15. С. 125-132 

8. Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства :навч. 

посібник. К.: Кондор, 2007. 192 с. 

9. Палеха Ю.І. Періодизація становлення і розвитку діловодства 

в Україні. Івано-Франківськ, 2011.  №2(18).  С. 307. 

10. Сельченкова С. В. Діловодство : практичний посібник. К.: 

Видавництво "Інкунабула" 2009. 480 с. 

11. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, 

інформація для ділової людини/уклали: Н.Г. Горголюк, І.А. Казімірова; 

за ред. В.М. Бріцина. Вид.2-е випр.  і допов.  Київ. Довіра, 2010.  687 с. 

12. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Юридичне документознавство : 

навчальний посібник для підготовки до іспитів. К. : «Центр учбової 

літератури», 2015. 164 с. 

13. Українське документознавство (1991–2011) : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. 

та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник. К., 2012. 191 с. 

https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/zapiski-poyasnyuvalni-dopovidni-sluzhbovi-u-yakih-vipadkah/
https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/zapiski-poyasnyuvalni-dopovidni-sluzhbovi-u-yakih-vipadkah/


14. Юридичне документознавство: навч.наоч.пос./ за заг. ред. 

О.В.Косаревської . :Одеса: ОДУВС, 2018 р. 170 с. 

15. Швецова-Водка Г. Структура документознавства і його 

місце серед суміжних наукових дисциплін. Студії з архівної справи та 

документознавства.  Київ, 2004.  Т. 12.  С. 120-125. 

16. Шутак І. Юридична техніка як сфера наукових знань і 

навчальна дисципліна / І. Шутяк // Вісник Національної академії 

правових наук України. 2013.  № 3 (74).  С. 81-86. 

 

 

 

 


