
 
Вид програми підвищення 

кваліфікації(освітня, освітньо-професійна, 

професійна, навчальний модуль, спецкурс, 

семінар, семінар-практикум, тренінг тощо) 

спецкурс 

Назва програми підвищення 

кваліфікації(тема, напрям) 
Організація електронного документообігу в закладах освіти  

Автор(-и) / розробник(-и) Отамась І.Г., доцент кафедри 

 

Категорія(-ї) слухачів Для ректорів (президентів, начальників), проректорів (віце-президентів, заступників 

начальників) університетів, академій, інститутів;  керівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти; керівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, 

технікумів); завідувачів (начальників) кафедр  та структурних підрозділів університетів, 

академій, інститутів. 

 

Мета програми Мета вивчення спецкурсу полягає у виявленні системної динаміки процесів формування 

електронних комунікацій документаційного забезпечення управління навчальних закладів, в 

аналізі їх прояву на його конкурентоспроможність і підвищення ефективності використання 

викладацького потенціалу для створення відповідного рівня у навчальних закладах України. 

Коротка анотація змісту програми Завдання спецкурсу:  

- ознайомити слухачів та проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку 

законодавчого й нормативно-правового регулювання роботи з електронними документами, їх 

підготовки до передавання на архівне зберігання, застосування в діяльності установ 

документів в електронній формі, їх юридичну силу;  

-  обговорити стан та перспективи впровадження систем електронного документообігу в 

закладах освіти, використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, 

централізованого зберігання електронних документів та руху електронних документів;  

-  ознайомити слухачів з форматами даних електронних документів та кваліфікованих 

електронних підписів, печаток;  

- Ознайомити слухачів з міжнародними стандартами та їх застосування в процесі організації 

діловодства й архівної справи закладами освіти та державними установами. 

Очікувані результати.  

1. Знання документаційних процесів діяльності установ, організацій, підприємств, 

засобів впровадження електронного документообігу, напрямів організації діловодства та 

офісної діяльності в освітніх установах.  

2. Уміння кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання, 



оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних 

технологій для вдосконалення електронного документообігу освітніх установ. 

3. Комунікація: використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного 

спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, 

діалогу і співробітництва. 

4. Автономність та відповідальність: відповідальне особисте ставлення до дотримання 

етичних і правових норм інформаційної діяльності, ефективна співпраця в команді, 

презентація власних доробків за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 

Обсяг програми(год. / кредитів ЄКТС) 6 год. 

Форма(-и) підвищення кваліфікації(очна, 

очно-дистанційна, дистанційна, дуальна) 

дистанційно 

Перелік компетентностей, які передбачені 

програмою щодо розвитку / формування 

Інтегральна компетентність. Загальні компетентності: нормативно-правова. Спеціальні 

(фахові, предметні, посадово-функціональні) компетентності: науково-методична; 

інноваційно-дослідницька, інформаційно-комунікаційна. 

Документ про підвищення кваліфікації, 

передбачений програмою (свідоцтво, 

сертифікат) 

Сертифікат 

 

 

Завідувачка кафедри _________________________________      (Сергеєва Л.М.)  
      (підпис)     (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 


