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                                               ВСТУП 
         Програма навчальної дисципліни  «Соціологічні аспекти 
управління інформаційними зв'язками навчальної організації» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти 
спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації  «Управління 
навчальним закладом».  
         Підготовка майбутнього фахівця до професійної 
педагогічної та управлінської  діяльності у вищих закладах 
освіти набуває надзвичайної ваги особливо в сучасних умовах, у 
період реформування освіти. Навчання здобувачів ІІ 
(магістерського) рівня освіти вимагає від студента серйозної 
підготовки, прикладання зусиль в оволодінні найновішими 
формами, методами, засобами професійної діяльності. 
         Практична спрямованість підготовки здобувачів ІІ 
(магістерського) рівня освіти з управління та менеджменту і 
наявність у них досвіду викладацької роботи дозволяє вивчати 
курс «Соціологічні аспекти управління інформаційними 
зв'язками навчальної організації» шляхом розкриття сутності та 
змісту навчальних тем дисципліни на лекціях, закріплення 
матеріалу при його обговоренні та аналізі проблемних ситуацій 
на практичних заняттях; закріплення знань, умінь і навичок 
управлінської та педагогічної діяльності під час здачі заліків та 
іспитів, завдяки значному обсягу самостійної роботи студентів. 
           Навчальна дисципліна належить до складової освітньо-
наукової програми, що забезпечує набуття універсальних 
компетентностей.  
         Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни 
передбачає наявність базових знань із курсів: «Педагогіка», 
«Педагогіка вищої школи», «Менеджмент організацій», 
«Управління навчальною та виховною діяльністю організації», 
«Психологія управління»; роботу над вивченням спеціальної 
літератури, активної роботи на заняттях, самостійну роботу та 
виконання окреслених завдань.  
         Вимоги до компетенцій визначено галузевими стандартами 
вищої освіти України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анотація 
      Інформаційна сфера потребує для раціонального функціонування 
впорядкування інформаційних зв’язків. Процеси інформатизації 
спричинили формування і розвиток інформаційної інфраструктури 
держави, відповідного інформаційного ринку, становлення певних 
інформаційних відносин в тому числі і в навчальній організації. 
       Інформаційні зв’язки є продуктом специфічної галузі 
людької діяльності у сфері управління й адміністрування, у тому 
числі і навчальної організації. Вони мають вирішувати низку 
завдань, спрямованих на:  
• збирання та аналітико-синтетичну переробку документальної 
інформації з метою оперативного сповіщення про новітні 
досягнення з напряму діяльності користувача інформації;  
• забезпечення стійких зв’язків, що створюють швидкий, 
вичерпний і багатоаспектний пошук необхідних знань;  
• переробку інформації в інформаційно-логічних системах для 
прийняття управлінських рішень.       
       Навчальна дисципліна «Соціологічні аспекти управління 
інформаційними зв'язками навчальної організації» є 
інтегрованою, має власну внутрішню логіку і зміст. 
       Програмою навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти 
управління інформаційними зв'язками навчальної організації»  
передбачено дати здобувачам ІІ (магістерського) рівня освіти 
базову основоположну інформацію, яка стосується проблем 
управління інформаційними зв’язками навчальної організації, з 
метою забезпечення інформаційної діяльності майбутніх 
керівників навчальних закладів, навчити їх організовувати та 
аналізувати інформаційні процеси у суспільстві взагалі та в 
організаційному управлінні навчальної організації  зокрема. 
      Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується 
практичними заняттями, роздавальним та відеоматеріалом за 
розділами дисципліни. 

        Ключові слова: інформаційна сфера, інформаційні 
відносини в навчальній організації,  інформаційний зв’язок, 
інформаційне забезпечення, властивості інформації. 
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                                       Abctract 
       The information realm requires orderly ordering of information 
links. The processes of informatization have led to the formation and 
development of the information infrastructure of the state, the 
relevant information market, the formation of certain information 
relations, including in the educational organization. 
       Information communication is the product of a specific area of 
human activity in the field of management and administration, 
including the educational organization. They have to solve a number 
of tasks aimed at: 
• gathering and analytical-synthetic processing of documentary 
information for the purpose of prompt notification of the latest 
developments in the direction of information user activity;  
• providing strong links that create a fast, comprehensive and 
multidimensional search for the knowledge you need; 
 • processing of information in information-logical systems for 
making management decisions.        
       The course “Sociological Aspects of Information Organization 
Management of Educational Organization” is integrated, has its own 
internal logic and content. 
      The program of the discipline "Sociological Aspects of 
Management of Information Relationships of an Educational 
Organization" is intended to give the basic (II) master's degree 
students basic information related to the problems of management of 
information relations of the educational organization, in order to 
provide information activities of future heads of educational 
institutions, to teach them to organize and analyze information 
processes in society in general and in organizational management of 
educational organization in particular. 
      The study of theoretical material is accompanied by practical 
classes, handouts and videos on sections of the discipline. 
     Key words: Information sphere, information relations in 
educational organization, information communication, information 
support, properties of information. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

 Найменування 
показників 

 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 
денна 
форма 

навчання 
 

заочна 
форма 

навчання 
 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS 
– 4  
 
 

 
Галузь знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
Спеціальність 073 
«Менеджмент» 
Спеціалізація 
«Управління 
навчальним 
закладом» 

 
  

 

 
  

Дисципліна вільного 
вибору за 

спеціалізацією 
 

Модулів – 2  Рік підготовки 
Змістових модулів 
–3  

2-й    2 -й 

 
Загальна кількість 
годин – 120   
 
 

Семестр 
  3-й 3-й 

Лекції 
22 год. 2 год. 

Семінарські 
 18  год. 8 год. 

Самостійна робота 
   80 год.   110 год.    

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних 4 год. 
СРС – 6 год. 

 
Рівень вищої освіти: 

ІІ (магістерський) 
 

 
 
Вид контролю – залік 

 
      Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних 
занять  до   самостійної і індивідуальної роботи становить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для денної форми навчання -  33 % до 67 %; 
для заочної форми навчання -  11 % до 89 %; 
 
2.  Мета  та завдання навчальної дисципліни   

Мета: формування знань про управління інформаційними 
зв’язками навчальної організації, а саме технології передачі 
інформації, методи та засоби збору, відновлення, поширення та 
зберігання інформації в діяльності навчальної організації. 

Завдання: вивчення основ управління інформаційними 
зв’язками, перспектив розвитку зовнішніх та внутрішніх 
інформаційних зв’язків; набуття вмінь використовувати 
інформаційно-аналітичні технології в  умовах діяльності навчальної 
організації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: типові методики, методи та системи збору, відновлення, 

поширення, зберігання передачі та захисту інформації; 
вимоги до комунікацій та інструменти їх реалізації; 
основи застосування інформаційно-аналітичних технологій під 

час здійснення інформаційних зв’язків, основні інструменти їх 
реалізації; 

типову структуру і зміст документів, що регламентують 
організацію та здійснення інформаційних зв’язків (план управління 
комунікаціями, інформаційний план навчальної організації, 
положення про інформаційну політику навчальної  організації; 

нормативно-правову базу, що стосується управління 
інформаційними зв’язками, роботи з документами, дотримання в 
навчальній організації службової і державної таємниці; 
          вміти: аналізувати інформаційні потреби зацікавлених осіб у 
зовнішніх та внутрішніх інформаційних зв’язках; 

описувати поширювану інформацію; 
визначати штат (персонал), що необхідний для технічного 

забезпечення інформаційних зв’язків навчальної організації; 
          розробляти за типовими методиками план управління 
комунікаціями навчальної організації, інформаційний план навчальної 
організації, положення про інформаційну політику навчальної 
організації; 
          організовувати колективну роботу з документами з 
використанням сучасних комп’ютерних засобів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          забезпечувати дотримання в навчальній організації службової і 
державної таємниці. 
        Після вивчення дисципліни здобувач ІІ (магістерського) 
рівня освіти повинен бути здатним: 

• до самостійної професійної дії; 
• до розвитку своєї діяльності в нових  унікальних  умовах 

діяльності навчальної організації.  
 

 
           3.  Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Соціально-теоретичні засади здійснення 
інформаційних зв’язків навчальної організації 

 
        Вступ до дисципліни. Науково-технічний прогрес та 
глобалізація інформаційних зв’язків. Роль інформаційних 
зв’язків у соціально-економічному житті суспільства і вирішенні 
проблем управління навчальною організацією в сучасному 
реформаційному процесі освіти в Україні. Завдання дисципліни 
при підготовці магістрів за фахом.  Обсяг і структура 
дисципліни. Методичне забезпечення дисципліни. 
Тема 1. Основи управління, організації та здійснення 
інформаційних зв’язків в інформаційно-комунікаційному 
просторі навчальної організації. 
        Інформаційна сфера управління та її структура. 
Інформаційні відносини в навчальній організації. Взаємодія 
об’єкта і суб’єкта управління як процес інформаційного зв’язку. 
Поняття інформаційного зв’язку. Інформаційне групування 
працівників відповідно до завдань, які вони виконують в 
навчальній організації. Структура інформаційних зв’язків, що 
пов’язані з виконанням їх функцій. 
        Поняття інформаційного забезпечення управлінської та 
адміністративної діяльності навчальної організації. 
Інформаційний ресурс навчальної організації. Джерела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



інформації. Категорії інформаційних зв’язків. Фільтрація та 
рівень якості вхідного потоку інформації. 
 
Тема 2. Аналіз потреб зацікавлених осіб у зовнішніх та 
внутрішніх інформаційних зв’язках навчальної організації.  
        Структура прийняття управлінського рішення. 
Характеристики інформації для прийняття рішення. Джерела 
управлінської інформації. Основні етапи діяльності з 
інформаційного забезпечення. Категорії управлінської 
інформації навчальної організації. Внутрішні і зовнішні 
інформаційні зв’язки. Місце інформаційних зв’язків в системі 
забезпечення інформаційних потреб навчальної організації.    

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Технології роботи з інформацією і документами при       
реалізації інформаційних зв’язків навчальної 
організації.  
 
Тема 3. Технології, методи та засоби пошуку, збору, обробки, 
поширення та зберігання інформації. 
       Збирання, обробка, зберігання, пошук, поширення 
інформації як види інформаційних процесів, що забезпечують 
взаємозв’язок між повідомленням, відправником і користувачем 
інформації в навчальній організації. Зміст інформаційної роботи    
навчальної організації. 
       Збирання інформації – початковий етап інформаційної 
роботи. Структура та зміст процесу. Обробка інформації. Види 
обробки: технічна, наукова. Результати та інформаційні 
продукти переробки інформації. Зберігання інформації. Мета та 
види зберігання інформації. Засоби збереження і резервування 
інформації. 
      Інформаційний пошук: зміст та напрями. Проблеми 
інформаційного пошуку. Мета, об’єкти та види інформаційного 
пошуку. 
Тема 4. Технології, методи та засоби опису інформації та її 
передавання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Основні типи інформації, що використовуються під час 
організації інформаційних зв’язків. Загальна характеристика 
сучасних форматів опису інформації в комп’ютерних системах 
та Інтернет. Засоби управлінського зв’язку. Зв’язок і 
повідомлення. Поняття повідомлення. Інформаційний параметр 
повідомлення. Форма подання повідомлень в системі 
комунікацій навчальної організації. Історія розвитку засобів 
комунікацій. Поняття лінії зв’язку і каналу зв’язку. 
       Технічні засоби управління в навчальній організації. 
Інтеграція засобів комунікацій та обчислювальної техніки. 
Економічні, технологічні і соціальні аспекти використання 
комп’ютерних засобів, що підключені до мережі комунікацій.  
Тема 5. Інформаційно-аналітичні технології обробки 
інформації в навчальній організації.  
       Аналітична діяльність (інформаційно-аналітична робота) як 
процедури і процеси інтелектуальної діяльності. Зміст поняття 
технологія, інформаційна технологія, інформаційний продукт. 
Класифікація інформаційно-аналітичних технологій: 
неінструментальні технології (технології розумової діяльності), 
інструментальні технології.  
Тема 6. Доступ до документів та організація їх використання 
в навчальній організації.  
        Значення документації та діловодства при реалізації 
інформаційних зв’язків. Місце документа в системі управління 
навчальної організації. Доступ та організація використання 
загальних офіційних документів. 
        Документування в управлінській діяльності. Організаційні 
документи. Розпорядчі документи. Довідково-інформаційні 
документи. Ділове листування. Розкриття змісту документів: 
анотації, реферати, огляди. 
Тема 7. Організація колективної роботи з документами в 
навчальній організації.  
         Інформаційно-технологічний простір навчаальної 
організації. Інформаційні потоки в організації: види та 
характеристика. Інформаційна модель організації. Потоки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



виробничої інформації.  Документ як основний елемент потоку 
інформації. 
         Типологія освітніх документів. Класифікація видів 
документів. Первинні документи. Форми первинних документів. 
Класифікація первинних документів за способом розміщення 
інформації: анкетні, зональні, табличні, комбіновані. 
Сучасні технології роботи з документами.  
Тема 8. Вимоги до комунікацій при реалізації інформаційних 
зв’язків. Планування управління інформаційними 
зв’язками  в освіті. 
        Понятійно-категоріальна сутність інформаційних зв’язків. 
Поняття і роль комунікацій. Методологічні підходи до 
визначення поняття «комунікація». Класифікація підходів до 
визначення поняття «комунікація». Моделі комунікацій. 
Характерні риси інформаційних зв’язків у сучасних навчальних 
організаціях. 
         Елементи та етапи процесу комунікацій. Основні 
характеристики комунікативного процесу навчальної 
організації. Параметри спілкування: перспективний, 
інформаційний, інтерактивний. 
        Види спілкування. Класифікація видів спілкування та  
механізм спілкування в навчальних організаціях. Способи 
комунікацій.  
 Організаційно-технічні та режимні заходи безпеки 
інформаційних зв’язків. Дотримання службової і державної 
таємниці у процесі реалізації інформаційних зв’язків. 
         Характеристика каналів поширення інформації в процесі 
реалізації інформаційних зв’язків. Види каналів зв’язків 
навчальної організації. Склад та спрямування захисту службової 
документної інформації навчальної організації. 
        Види документів, що містять цінну комерційну і 
конфіденційну ділову інформацію. Службовий перелік цінної 
інформації. Гриф обмеженого доступу до документа. Документи 
і інформація професійної таємниці. 
        Класифікація загроз витоку інформації: активні, пасивні; 
внутрішні і зовнішні; постійні і періодичні. Канали «витоку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



інформації». Контроль джерел і каналів поширення інформації. 
Система захисту цінної інформації (СЗІ) і конфіденційних 
документів. 

 
4. Структура навчальної дисципліни «Соціологічні 

аспекти управління інформаційними зв'язками 
навчальної організації» 

 
 

Назви змістових 
модулів і тем   

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усь
ого 

у тому числі усь
ого 

у тому числі 
л с  ср л с  ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1 Соціально-теоретичні засади здійснення 

інформаційних зв’язків навчальної організації. 
Тема 1.  Основи 
управління, 
організації та 
здійснення 
інформаційних 
зв’язків в 
інформаційно-
комунікаційному 
просторі навчальної 
організації. 

13    2   2       9 15 2  -  13 

Тема 2. Аналіз 
потреб зацікавлених 
осіб у зовнішніх та 
внутрішніх 
інформаційних 
зв’язках навчальної 
організації. 

15 4 2  9 15 - 2  13 

       Разом по ЗМ - 1 28 6 4  18 30 2 2  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль 2. Технології роботи з інформацією і 
документами при       реалізації інформаційних зв’язків 

навчальної організації. 
Тема3.Технології  ме
тоди та засоби 
пошуку, збору, 
обробки, поширення 
та зберігання 
інформації. 

15 4 2  9 14 - 2  12 

Тема4. 
Технології,  методи та 
засоби 
опису інформації та її 
передавання. 

13 2 2  9 12  -  12 

Тема 5. 
Інформаційно-
аналітичні технології 
обробки інформації в 
навчальній 
організації.  
 

12 2 2  8 13  2  12 

Тема 6. Доступ до 
документів та 
організація їх 
використання в 
навчальній 
організації.  

13 2 2  9 13  -  13 

Тема 7. Організація 
колективної роботи з 
документами в 
навчальній 
організації.  

12 2 2  8 13  -  13 

Тема 8. 
Організаційно-
технічні та режимні 
заходи безпеки 
інформаційних 
зв’язків. Дотримання 
службової і 
державної таємниці у 
процесі реалізації 
інформаційних 
зв’язків. 

13 4 4  9 14 - 2  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      Разом по ЗМ - 2 
 

82 16 14  52 80 - 6  74 

Модуль 2 
Звіт по сам. роботі 10    10 10    10 
Усього годин       120  22  18  80 120 2 8  110 
                        
 

                        5. Теми семінарських занять 

№
  

п/
п 

Назва та зміст теми 

 Кількість год. 
 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

1 

Тема 1. АНАЛІЗ ПОТРЕБ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ У 
ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКАХ 
НАВЧАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

2 2 

2 
Тема 2. ОПИС ПОШИРЮВАНОЇ 
ІНФОРМАЦ.  

 
2 - 

3 

Тема 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ 
ЗБОРУ, ВІДНОВЛЕННЯ, 
ПОШИРЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ   

 

2 2 

4. 
Тема 4. ВИМОГИ ДО 
КОМУНІКАЦІЇ. ТЕХНОЛОГІЇ 
ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ  

 
             2 - 

5 
 Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ   

  
2 2 

6 
  Тема 6. ПЛАН УПРАВЛІННЯ 
КОМУНІКАЦІЯМИ НАВЧ. 
ОРГАНІЗАЦІЇ. 

  
 2 - 

7 Тема  7. ОРГАНІЗАЦІЯ 
КОЛЕКТИВНОЇ РОБОТИ З 
ДОКУМЕНТАМИ  

 2 2 

8 Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНІ  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                       6. Самостійна робота 
           Звіт по самостійній роботі зараховується після виконання 
одного із перерахованих нижче  видів робіт:  
- написання реферату;  
- анотація наукової чи навчальної літератури;  
- рецензування наукових статей;   
- презентації обраної  теми;  
- індивідуальна навчально-дослідна робота на обрану тему. 
 

РЕСУРСИ ОРГАНІЗАЦІЇ  
9 Тема 9. МОТИВАЦІЙНІ 

СКЛАДОВІ В УПРАВЛІННІ 
ІНФОРМАЦІЙНИМИ 
ЗВ’ЯЗКАМИ ТА ЕФЕКТИВН. 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦ. 
РЕСУРСІВ 

 2  

 Разом  18 8 

№
  

п/
п 

Назва та зміст теми 

 Кількість год. 
 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

1 

Тема 1.        Властивості 
інформації. Критерії добору 
інформації: поліментність, 
активність, евристичність, 
прогресивність, достатність 
(оптимальний мінімум). Вимоги 
до менеджера з управління 
інформаційними зв’язками 
навчальної організації.  

 

9 13 

2 

Тема 2.  Типологія, види та 
структура інформаційних 
зв’язків  навчальної організації.     

 

9 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механізм функціонування 
інформаційних зв’язків 
навчальної організації. 
Інформаційна політика 
навчальної організації. 

3 

  Тема 3. Критерії видачі 
документа у відповідь на запит. 
Основні показники 
ефективності інформаційного 
пошуку: повнота видачі 
інформації, точність видачі, 
оперативність пошуку, вартість 
пошуку, трудомісткість 
пошуку. Засоби реалізації 
інформаційного пошуку. 
Поширення інформації. Режими 
інформування. Методи 
інформаційного 
обслуговування. 
 

 

9 12 

4 

 Тема 4.  Інформаційна система 
як інструмент управління 
інформаційними зв’язками. 
Корпоративні інформаційні 
системи. 
       Сучасна інформаційна 
технологія: відео-
конференцзв’язок, відео-
конференції. Соціальні 
комп’ютерні мережі. 

  

9 12 

5 

Тема 5.   Класифікація 
інформаційно-аналітичних 
технологій: неінструментальні 
технології (технології 
розумової діяльності), 
інструментальні технології. 

  
 

          9 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Тема 6.   Документування в 
управлінській діяльності. 
Організаційні документи. 
Розпорядчі документи. 
Довідково-інформаційні 
документи. Ділове листування. 
Розкриття змісту документів: 
анотації, реферати, огляди. 

           9 12 

7 Тема 7.  Документ як основний 
елемент потоку інформації. 
Типологія освітніх документів. 
Класифікація видів документів. 
Первинні документи. Форми 
первинних документів. 
Класифікація первинних 
документів за способом 
розміщення інформації: 
анкетні, зональні, табличні, 
комбіновані. 
Сучасні технології роботи з 
документами.   

  
          9 

 
12 

8 Тема 8.          Комунікація як 
система та найважливіший 
процес управління в навчальній 
організації . 
        Комунікаційна політика  
навчальної організації. Цілі 
формування комунікаційної 
політики. Реалізація 
внутрішньої комунікаційної 
політики навчальної організації. 
Реалізація зовнішньої 
комунікаційної політики 
навчальної організації. 
 

  
          9 

 
12 

9 Тема 9.          Правові, технічні    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.  Методи навчання 
 При викладанні навчальної дисципліни «Соціологічні 
аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації» 
використовуються пояснювально-ілюстративні методи з 
використанням мультимедійних презентацій та проблемні 
методи навчання із застосуванням: 
– розв’язання проблемних завдань; 
– виконання індивідуальних психолого-педагогічних  

досліджень; 
– тестових завдань; 
– прийомів рольової гри; 
– доповідей та повідомлень; 
– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 
– навчальних дискусій. 
                                

 
8.  Методи контролю 

           Поточний контроль знань здобувачів ІІ (магістерського) 
рівня освіти з навчальної дисципліни проводиться в письмовій 
формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
тестові питання (одна правильна відповідь з чотирьох 
запропонованих). Контроль самостійної роботи проводиться: 

та організаційні елементи 
службової і державної таємниці 
та захисту інформації. 
Формування дозвільної 
(обмежувальної) систем 
доступу до відомостей, 
документів і баз даних.  
Порядок роботи персоналу з 
конфіденційними 
документами.  
  

          8 13 

 Разом            80 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів та 
домашніх завдань; 
- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та 
виконаних завдань в усній бесіді з викладачем. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 
виконуються на семінарських заняттях, результати самостійної 
роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 
1. Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 
у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження  та 
інші завдання творчого характеру (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 
не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 
Поточне  тестування та самостійна робота 

Сума 
 
 

Змістовий 
модуль № 1 

  

Змістовий модуль № 2  
 
 
100 

 
30 50 

Т.1 Т.2 МК 
№ 1 

 
  

Т.3     Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 МК 
№ 2 
       

5 5 20 5 5 5 5 5 5 20 

Звіт із 
сам 
роб 

                                       
                                                                                 20 

 
Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для заліку 

90 – 100 Зараховано 
 
 
 
 
 

не зараховано з можливістю повторного 
складання 

82-89 
74-81 
64-73 
60-63 

35-59 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

10. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Соціологічні 
аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації» 
включає: 
     1. Методичні вказівки до підготовки семінарських занять з 
дисципліни «Соціологічні аспекти управління інформаційними 
зв'язками навчальної організації» для здобувачів ІІ 
(магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», 
спеціалізації  «Управління навчальним закладом»  денної та 
заочної форми навчання /Т. Є. Шевчук. –  Рівне: НУВГП, 2019. -  
47 с.  
     2. Методичні вказівки для  самостійного вивчення 
дисципліни «Соціологічні аспекти управління інформаційними 
зв'язками навчальної організації» для здобувачів ІІ 
(магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», 
спеціалізації  «Управління навчальним закладом»  денної та 
заочної форми навчання /Т. Є. Шевчук. –  Рівне: НУВГП, 2019. -  
49 с.  
    3.Конспект лекцій на паперових носіях. 
    4. Конспект лекцій на електронних носіях. 
    5. Нормативні документи Міністерства освіти і науки, 
України. 
    6.Мультимедійні презентації до тем дисципліни «Соціологічні 
аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної 
організації». 
    7. Роздатковий матеріал до семінарських занять. 
 

11. Рекомендована література 
                                                 Базова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Августин Р. До питання організації національної безпеки в 
сфері захисту інформації [Текст] / Р.Августин // Галицький 
економічний вісник. 2009. Випуск 3(24)  С.139-145. 
2. Бакаляр Г. Інтеграція підприємства в електронний бізнес 
[Текст] / Г. Бакаляр, Р. Баран // Вісник Тернопільської академії 
народного господарства.  2002.  №8-2.  С.231-235. 
3. Балашова А. Розвиток інформаційного сектору України в 
умовах глобальної економічної трансформації [Текст] / Анна 
Балашова // Економіст.  2008.  №11 : Спецвипуск: Одеський 
державний економічний університет. С. 54-57. 
4. Баровська А. Принципи державної інформаційної політики у 
сфері європейської інтеграції [Текст] / А. Баровська // Вісник 
Національної академії державного управління при Президентові 
України.  2008. №2. С. 201-208. 
5. Басюк Т. М. Основи інформаційних технологій [Текст] : навч. 
посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за ред. 
В.В. Пасічника.  Львів : Новий Світ  2000, 2011.  390 с.  
6. Гриценюк О. Державна політика розвитку інформаційного 
суспільства як об’єкт наукових досліджень [Текст] / Олександра 
Гриценюк // Стратегічні пріоритети.  2009.  №4.  С. 77-82. 
7. Гришин В. Інформаційні системи як ефективний засіб 
забезпечення прийняття управлінських рішень органами 
державної влади / Віталій Гришин // Вісник Книжкової палати.  
2011.  № 5. С.72-84 
8. Дановська А. Захист інформації: від джерел до сьогодення 
[Текст] / А. Дановська // Вісник Пенсійного фонду України.  
2005.  №1.  С.18-21. 
9. Деякі питання щодо характеристики інформаційної сфери 
України / Т.О. Чернадчук // Держава і право.  2011.  Вип. 52.  С. 
255-261. 
10. Живко М. О. Особливості технічно-правового захисту 
інформації [Текст] / М. О. Живко, Х. З. Босак, І. Ю. Живко // 
Актуальні проблеми економіки.  2008.  №10. С. 90-99. 
11. Братель О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки 
[Текст] / О. Братель // Право України.  2006.  №5.  С. 36-41. 
12. Волот О. І. Поняття та значення інформації, знань та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



інформаційних технологій в умовах розвитку інформаційного 
суспільства [Текст] / О. І. Волот // Формування ринкових 
відносин в Україні.  2011.  № 9.  С. 177-180. 
13. Гарасим М.П. Необхідність інформаційних систем і 
технологій в управлінні підприємством / М.П. Гарасим, Л.Я. 
Сайко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 
становлення і проблеми розвитку.  2012.  №722.  С. 327-332 
14. Гарасим О.Р. Аналіз засобів управління корпоративною 
конфіденційною інформацією / Гарасим О.Р., Чирун Л.Б. // 
Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного 
університету «Львівська політехніка», №689. Львів, 2010.  С. 
186-172 
15. Калініна Л. Використання інформаційних ресурсів 
комп’ютерної мережі Інтернет в управлінській діяльності 
керівника закладу [Текст] / Л. Калініна // Освіта і управління. 
2003.  №3.  С.23-28. 
16. Копиленко О. Л. Влада інформації [Текст] / О. Л. Копиленко. 
К. : Україна, 1991.  108 с. 
17. Коптев Д. Интернет как канал коммуникации в BTL [Текст] / 
Д. Коптев // Маркетинг и реклама.  2007.  №11 : Интернет- 
маркетинг в Украине.  С. 37-38. 
18. Кравченко О.М. Організована злочинність у сфері 
комп’ютерних технологій: напрями протидії / О.М. Кравченко, 
Ю.В. Степанов, О.В. Шамара // Інформаційна безпека людини, 
суспільства, держави.  № 2 (9)  2012.  С. 142-148 
19. Кудрицька Ж. В. Проблеми ефективності реалізації елект- 
ронного документообігу / Ж. В. Кудрицька // Державне 
управління: удосконалення та розвиток.  2011.  № 5. С. 56-72 
20. Журавель М.Ю. Формування системи показників оцінки 
рівня 
інформаційної безпеки підприємства / М.Ю. Журавель, Т.В. 
Полозова, О.В. Стороженко // Вісник економіки транспорту і 
промисловості.  2011.  № 33. С.171-177. 
21. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
інформаційні агенства» [Текст] // Відомості Верховної Ради 
України. 2004.  9 квітня (№15). С.230-231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
інформацію» від 13.01.2011 р. № 2938-VI [Текст] // Офіційний 
вісник України 2011. 18 лютого (№10). С. 21-29. 
23. Закон України «Про електронний цифровий підпис» [Текст] / 
/ Фінансова справа. 2003.  червень (№11-12).  С.19-23. 
24. Закон України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» від 22.05 2003 р. № 851-IV (із змін. і доп. станом 
на 31.05 2005 р. № 2599-IV) [Текст] // Довідник секретаря та 
офіс- 
менеджера. 2011.  № 9.  С. 56-59. 
25. Закон України «Про інформацію» від 2.10.1992 р. [Текст] // 
Збірник систематизованого законодавства.  2004.  №5.  С.32-41. 
26. Закон України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного 
суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки» від 09.01.2007 р. 
[Текст] / / Голос України. 2007. 6 лютого (№21).  С. 8-10. 
27. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 
21.01.2006 р.(Витяг) [Текст] // Вісник податкової служби 
України. 2006. липень (№25-26). С. 41-44. 
28. Закон України: «Про Державну службу спеціального зв’язку 
та захисту інформації України» [Текст] // Голос України. 2006.  
11 квітня (№66).  С.8-10. 
29. Засланська О. О. Інституційна складова політичної 
комунікації: роль ЗМІ [Текст] / О. О. Засланська // Віче.  2007. 
серпень №16. С. 6-8. 
30. Макарова М. Етапи становлення інформаційних суспільств 
та їх моделі [Текст] / М. Макарова // Економіст 2004.  №2.С.62- 
65. 
31. Степанов В. Ю. Інформаційна політика: маніпулятивні 
технології у суспільстві [Текст] / В. Ю. Степанов // Економіка та 
держава.  2010.  №4. С. 129-131. 
32. Прищак М. Д. Комунікація, спілкування, комунікативність: 
категоріальний аналіз [Текст] / М. Д. Прищак // Вісник 
Вінницького політехнічного інституту.  2010.  №2. С. 5-8. 
 
12. Інформаційні ресурси 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наукова бібліотека НУВГП ( м.Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 
/ [Електронний ресурс]  Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka(інформаційні ресурси у 
цифровому репозиторії) 
2.Вища освіта / [Електронний ресурс]  Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/ 
3. Обласна наукова бібліотека (м.Рівне, майдан Короленка,6 / 
[Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
4. Рівненська централізована бібліотечна система    ( м.Рівне, 
вул. Київська,44 )/ [Електронний ресурс]  Режим доступу: 
http://www.cbc.rv.ua/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


