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1. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 

 

Практичні заняття із дисципліни «Системний аналіз 

інформаційних процесів» розраховані на студентів, які навчаються 

за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів 

відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи 

(ЕСТS). 

Метою дисципліни „Системний аналіз інформаційних процесів” є  

формування у студентів системи базових знань про аналіз 

інформаційних процесів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- вивчення інформаційних процесів;  

-    освоєння принципів побудови мереж, передачі інформації. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

- предмет, методи, структуру інформаційних процесів;  

- суть інформаційних процесів, їх класифікацію;  

- типи закордонних і вітчизняних комп’ютерних мереж; 

- загальні принципи побудови локальних і глобальних мереж; 

- методи доступу й передачі даних. 

вміти:  

- програмувати, володіти знаннями; 

- користуватись принципами створення програмних 

документів; 

- пересилати повідомлення. 

 

2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
Змістовий модуль 1 

Теоретичні засади інформаційних процесів 

Практичне заняття № 1 

Тема: Загальна характеристика інформаційних процесів 
Мета: Ознайомити студентів із змістом інформації та 

інформаційних процесів, їх структурою. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. У чому суть інформації ? 

2. Що таке інформаційні процеси ? 
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3. Охарактеризувати властивості інформації. 

4. Які види інформаційниї процесів існують ? 

5. Назвіть структуру інформаційних процесів.   

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,7. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: Методи дослідження інформаційних процесів 

Мета: ознайомити студентів з методами дослідження 

інформаційних процесів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Які теоретичні засади методології інформаційних процесів ? 

2. Що таке метод дослідження ? 

3. Які види методів дослідження інформаційних процесів існують? 

4. Охарактеризуйте основні методи дослідження інформації.  

Рекомендована література: 1,2,3,5,8,9. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Класифікація інформаційних процесів 

Мета: Вивчити особливості класифікації інформаційних процесів.  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Які Ви знаєте види інформаційних процесів? 

2. В чому суть пошуку інформації? 

3. Яку роль в дослідженні інформаційних процесів відіграє 

збирання інформації ? 

4. Охарактеризувати зберігання інформації. 

5. В чому полягає сутність передавання інформації? 

6. Як відбувається опрацювання даних? 

7. В чому полягає сутність захисту інформації? 

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,9,10. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: Комп’ютерні мережі в інформаційному просторі  
Мета: Ознайомити студентів з типами та видами комп’ютерних 

мереж. 
Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Питання для обговорення:  

1. Що таке комп’ютерна мережа? 
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2. Які види комп’ютерних мереж Ви знаєте? 

3. Що таке типологія мережі? 

4. Які існують різновиди типології мереж? 

5. Класифікація локальних мереж. 

6. Які Ви знаєте глобальні мережі? 

Рекомендована література: 2,4,5,6,7,8,9. 

 

Змістовний модуль 2 

Комп’ютерні мережі та технології в аналізі інформаційних 

процесів 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Принципи побудови локальних і глобальних мереж  
Мета: Вивчити загальні принципи побудови комп’ютерних мереж. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Назвіть принципи побудови комп’ютерних мереж. 

2. Які принципи побудови локальних мереж Ви знаєте? 

3. Охарактеризуйте принципи побудови глобальних мереж. 

Рекомендована література: 3,4,5,6,8,9. 

 

Практичне заняття 6 

Тема: Методи доступу та передачі інформації  
Мета: Ознайомити студентів із методами, які забезпечують доступ 

і передачу інформації до користувача. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Що таке методи доступу та передачі інформації? 

2. Які методи доступу інформації Ви знаєте? 

3. Охарактеризувати методи передачі інформації. 

Рекомендована література: 2,5,8,9,11. 

 

Практичне заняття 7 

Тема: Організація однорангових мереж 

Мета: Вивчити особливості організації однорангових мереж в 

системі передачі інформації.   

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Питання для обговорення:  

1. Назвіть підходи до побудови локальних мереж. 
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2. Що таке однорангова мережа? 

3. Які мережі відносять до однорангових? 

4. Як відбувається організація однорангових мереж? 

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,8,11. 

 

Практичне заняття 8 

Тема: Технологія «клієнт-сервер» в дослідженні інформаційних 

ресурсів 

Мета: Ознайомити студентів із поняттями «клієнт», «сервер». 

Вивчити основні складові та принципи роботи технології. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Питання для обговорення:  

1. Що таке «сервер» ? 

2. Що таке «клієнт» ? 

3. В чому роль «сервера» і «клієнта» в архітектурі клієнт-сервер? 

4. Які складові технології «клієнт-сервер» Ви знаєте? 

5. Який принцип роботи технології? 

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,9. 

 

Практичне заняття 9 

Тема: Мережне програмне забезпечення інформаційного 

процесу 

Мета: Вивчити концепцію побудови мережного програмного 

забезпечення. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Що таке мережне програмне забезпечення? 

2. Які концепції побудови програмного забезпечення Ви знаєте? 

3. Охарактеризувати концепції побудови програмного 

забезпечення. 

4. Характеристика архітектури «клієнт-сервер». 

5. Що входить до системного мережевого програмного 

забезпечення? 

6. В чому суть прикладного мережевого програмного 

забезпечення? 

Рекомендована література: 1,2,3,4,5. 
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Практичне заняття 10 

Тема: Електронна пошта 

Мета: Вивчити загальні принципи здійснення інформаційних 

процесів, призначення та функції електронної пошти. Ознайомитися із 

загальними принципами пересилання інформаційних повідомлень. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Питання для обговорення:  

1. Що таке електронна пошта ? 

2. За якою технологією працює електронна пошта? 

3. Що таке електронна скринька? 

4. Що таке адреса електронної скриньки і з яких частин вона 

складається? 

5. Назвіть структуру електронного листа. 

6. Як відбувається процес листуування? 

7. Які програми дляя роботи з електронною поштою Ви знаєте? 

Рекомендована література: 2,3,4,5,6,8,9. 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 

індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (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. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації 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; 
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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. 

 Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Системний аналіз 

інформаційних процесів» виставляються студентам за сумарною 

кількістю набраних балів, отриманих в результаті поточного 

контролю.   

 Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Колєчкіна Л.М. Системний аналіз інформаційної діяльності»: 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального 

процесу (для студ. напряму підготовки 6.02105 «Діловодство та 

інформаційна діяльність» /  Л.М. Колєчкіна, Ю.О. Литвиненко, О.А. 

Двірна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 290 с. 

2. Кузьментко В. Основи інформаційних технологій та програмування: 

Навч. посіб. / В. Кузьментко. – Рівне : НУВГП, 2011. – 256 с. 

3. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навч. посібник / В.І. Корбутяк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 

186 с. 

4. Глушко С.В. Управлінські інформаційні системи: Навч. посіб./ 

С.В. Глушко. – Львів : Магнрлія, 2010. – 334 с. 

 

Допоміжна 

5. Сівак В.М. Основи системного аналізу. Інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення: Кредитно-модульна система 

організації навчального процесу/ В.М. Сівак. – Рівне : НУВГП, 2009. – 

295 с. 

6. Дудник І.М. Вступ др. Загальної теорії систем / І.М. Дудник. – К. : 

Кондор, 2009. – 451 с. 

7. Бордюженко О.М. Основи системного аналізу: Інтерактивний 
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комплекс навч.-мет.забезпечення дисципліни . Кредитно-модульна 

система організації навч.процесу/ О.М. Бордюженко. – Рівне : 

НУВГП, 2008. – 365 с. 

8. Згуровський М.З. Основи системного аналізу: Підручник / 

М.З. Згуровський. – Київ : Вид-ча гр. BHV, 2007. – 345 с. 

9. Катренко А.В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації: 

Навч. посіб./ А.В. Катренко. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2007. 

– 362 с. 

10. Перевозчикова О. Л. Інформаційні системи і структури даних / 

О.Л. Перевозчикова. – К. : Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 

2007. – 387 с. 

Інформаційні ресурси 

 

Періодичні видання 

1. Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

2. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 

3. Актуальні питання масової комунікації. 

4. Бібліотечний вісник. 

5. Інформаційне суспільство. 

6. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. 

 

Інтернет-ресурси 

1. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України. 

2. http://iportal.rada.gov.ua – Верховна Рада України, 

законодавство. 

3. http://www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека 

Східноукраїнського національного університету імені Даля. 

4. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека імені 

Вернадського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


