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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Науково - технічна документація 

Викладач (-і) Кропівна Альона Володимирівна 

Контактний телефон 

викладача 

(0522) 55-93-59 

E-mail викладача  

 
vlkropivny@gmail.com 

Формат дисципліни Денна 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год.  

 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

moodle.kntu.kr.ua Distance learning CNTU 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 

індивідуальних занять зі студентами, розміщеному 

на інформаційному стенді кафедри та 

moodle.kntu.kr.ua курс Технічна документація  

Також можливі консультації шляхом листування 

через електронну пошту 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

    Науково-технічна документація (НТД) – сукупність наукових, 

науковотехнічних і/або технічних документів, в яких зафіксовано процес і 

результати наукових досліджень, технічних розробок, а також напрями й методи 

їх впровадження у виробництво. Відповідно до області застосування    науково -

технічна документація поділяється на  конструкторську, 

технологічну, нормативну, науково - дослідницьку тощо. Науково - технічна 

документація служить для вирішення науково-технічних проблем, зведення нових 

будівель і споруд, виготовлення предметів промислового виробництва тощо. 
Визначальну роль у правильному створенні, використанні та зберіганні науково -

технічної документації відіграє знання та дотримання відповідних державних 

стандартів. Програма навчальної дисципліни включає 7 тем, в яких розглядаються 

правила та особливості документування різних видів науково-технічної 

діяльності, до яких належить проектування, конструювання, розробка 

технологічних процесів, науково-дослідна діяльність, організація промислового 

виробництва, а також геолого-розвідувальні, геодезичні, картографічні роботи, а 

також порядок експертизи цих документів та їх архівного зберігання. 

     З науково - технічними документами мають справу працівники діловодства, 

органів науково-технічної інформації, відомчих архівів. Науково - технічні 

документи широко використовуються в якості джерел для досліджень в області 

історії науки і техніки, встановлення наукового пріоритету. Історико-наукові та 

історико-технічні висновки є базою для прогнозування розвитку науки і техніки. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

основними видами, складом та правилами оформлення, класифікації, 

користування   і зберігання різних видів науково - технічної документації. 

    Основним завданням вивчення дисципліни є формування компетентностей, 

важливих для особистісного розвитку фахівців та їхньої конкурентоспроможності 

на сучасному ринку праці шляхом набуття знань стосовно основних видів, складу 

та основних правил і методологічних основ оформлення науково - технічної 

документації, її використання, передачі, захисту та зберігання. 
 



4. Результати навчання (компетентності) 
    Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні знати: 

- основні   види, склад, правилами оформлення, користування   і зберігання 

науково - технічної документації; 

- зміст єдиної системи конструкторської документації та єдиної системи 

технологічної документації; 

- елементи ідентифікації технічної документації; 

- особливості технічного документообігу; 

- організація зберігання і використання технічної документації у відомчих 

технічних архівах; 

- порядок проведення експертизи цінності науково-технічних документів. 

В результаті вивчення дисципліни  студенти повинні вміти: 

-використовувати на практиці об’єкти конструкторської та технологічної 

документації; 

- класифікувати та систематизувати технічну документацію; 

-організовувати роботу по зберіганню і використанню конструкторської 

документації. 

Професійна компетентність, яка отримується студентами після вивчення 

навчальної дисципліни 

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.  

Складові компетентності, які отримуються студентами після вивчення 

 навчальної дисципліни 

1. Здатність до формування ефективної системи управління  

інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.  

2. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво  

інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на  

підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та 

 бібліотечних.  

3. Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного 

 опрацювання наукової та управлінської інформації.  

4. Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом  

проведення аналізу інформаційних потоків та масивів. автоматизованих  

баз даних, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа.  

5. Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними  

підходами до фахової підготовки інформаційних фахівців; планування власної 

 науково-педагогічної діяльності.  

6. Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними проектами.  

7. Здатність здійснювати інформаційний моніторинг.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Види занять Загальна кількість годин 

лекції 14 

 практичні  28 

самостійна робота 48 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціаль

ність 

Курс (рік навчання) Нормативний 

/  

вибірковий  

2 029 

«Інфор

ма-

ційна, 

бібліот

ечна та 

архівна 

справа

» 

1 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема Кількість год. 

 

лекції практ. зан. сам. 

роб. 

Модуль І. Основні види технічної документації 
Тема №1. Технічна документація 2 4 7 

Тема №2. Єдина система 

конструкторської документації 

2 4 7 

Тема №3. Технологічна документація 2 4 6 

Тема №4. Проектування в будівництві і 

склад проектно-кошторисної 

документації 

2 4 7 

Тема №5. Технічний документообіг. 

Система управління документацією 

2 4 7 

Модуль 2.Організація роботи з технічною документацією 

Тема №6. Організація зберігання і 

використання технічної документації у 

відомчих технічних архівах 

2 4 7 

Тема №7. Експертиза цінності науково-

технічних документів 

2 4 7 

Заг. 14 28 48 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Загальна система оцінювання навчальної є 

уніфікованою в межах ЦНТУ і визначається 

Положенням про організацію освітнього процесу в 

ЦНТ, затвердженим Вченою радою, протокол № 2 

від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними Вченою 

радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст 

розміщений на офіційному веб - сайті 

університету www.kntu.kr.ua 



Вимоги до письмової роботи Вивчення дисципліни передбачає  підготовку  

студентами денної форми навчання рефератів. 

Максимальна оцінка роботи – 30 балів. Вивчення 

дисципліни передбачає обов’язкове виконання  

студентами заочної форми навчання письмової 

домашньої контрольної роботи за індивідуальним 

варіантом відповідно до порядкового номера 

студента за списком в навчальних журналах 

академгрупи. Максимальна оцінка роботи – 30 

балів. Завдання до виконання контрольної роботи 

містяться в методичних вказівках до вивчення 

дисципліни.  

Вимоги до самостійної роботи 1. Поглиблене вивчення питань тем за 
методичними вказівками викладача.  

2. Систематичне опрацювання лекційного 

матеріалу, запропонованої базової та допоміжної 

літературу з питань курсу.  

3. Самостійна підготовка до заліку.  

     У процесі підготовки за темами (питаннями) 

курсу, що віднесені для самостійного опрацювання, 

студентам слід звернути особливу увагу на 

засвоєння зазначених ключових понять та термінів. 

Обов’язковим вважається ведення студентами 

робочого конспекту, який повинен містити 

розгорнутий або тезисний огляд питань, що 

віднесені для самостійного опрацювання, а також 

визначення ключових понять і термінів.  

        У процесі вивчення курсу для поточного 

контролю самостійної роботи студентів денної 

форми навчання та якості засвоєння ними 

матеріалу викладач використовує проведення 

поточних контрольних робіт та тестування.  

       Самостійна робота студентів заочної форми 

навчання передбачає самостійне вивчення окремих 

питань тем за методичними вказівками викладача. 

Студент повинен опрацювати необхідний обсяг 

навчальної літератури та нормативно-правових 

актів. У ході засвоєння програми курсу, під час 

підготовки до заліку, студентам рекомендується 

звертатись до першоджерел (нормативно-правових 

актів) і до монографічної літератури, в якій 

висвітлено основні погляди на відповідні 

проблемиохорони та захисту обєктів 

інтелектуальної власності. 

Практичні заняття         Система оцінювання практичних занять 

визначена Положенням про організацію освітнього 

процесу в ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, 

протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, 

внесеними Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 

2018 р.) – текст розміщений на офіційному веб - 

сайті університету www.kntu.kr.ua 

Умови допуску до підсумкового 

контролю  
       Порядок та організація контролю знань 

студентів, зокрема, умови допуску до 

підсумкового контролю визначаються 



Положенням про рубіжний контроль успішності і 

сесійну атестацію студентів ЦНТУ, 

затвердженим Вченою радою, протокол № 3 від 

27.11.2017 р. – текст розміщений на офіційному 

веб - сайті університету www.kntu.kr.ua 

 

7. Політика курсу 

         Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог 

законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги 

і дотримання правових норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім 

студентам незалежно від їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, 

релігійних та інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими 

студентами, студентами і викладачами, а також студентами та іншими членами 

суспільства базуватимуться на взаємоповазі та загальновизнаних принципах 

культури, моралі і етики. 

         Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і 

навичок для задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства.  

8. Рекомендована література 

1.   Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської 

документації. Навчальний посібник. - К.: "Каравела", 2003. - 160 с. 

    2. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М.  Інженерна графіка: підручник 

для студентів вищих закладів освіти / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов; 

Заред. В.Є. Михайленка. -Львів: ПічаЮ.В.; К.: "Каравела",  2002.-336 с. 

3.  Борушек Л.С. Единая система конструкторской документации. – М.: 

Издательство стандартов, 1989. 

4.  Васильев А.Л. Стандартизация для всех. – М.: Издательство стандартов, 

1992. 

5.  Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: 

Академия, 2005. 

6.  Гуторова И.А. Стандартизация, метрология и сертификация. – М.: Приор, 

2001. 

7.  Единая система технологической документации. – Мн.: Издательство 

стандартов, 1992. 

8.  Зиньковская Н.В. Сертификация: теория и практика. – М.: Приор, 2002. 

9.  Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. – М.: 

Юнити, 2003. 

10.  Лифиц Н.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. – М.: 

Юрайт, 2001. 

11.  Общетехнический справочник под общей редакцией Скороходова Е.А. – 

М.: Машиностроение, 1990. 

12.  Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация. – М.: Логос, 

2001. 

Методичне забезпечення 

1. 1. Технічна документація: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів 

спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” /Укладач 

В.М.Кропівний, А.В.Кропівна, Л.А.Молокост.  – Кіровоград: КНТУ, 2012. –   с.52. 

 


