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1. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА 

ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇ» 

 

Практичні заняття із дисципліни «Аналітико-синтетична 

переробка інформації» розраховані на студентів, які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів 

відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи 

(ЕСТS). 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи 

базових знань про різні види, процеси, технології аналітико-

синтетичної переробки інформації, набутті практичних умінь та 

навичок інформаційного аналізу і синтезу документів, здійснення 

методів згортання інформації, представлення її в стандартному 

вигляді в традиційних та автоматизованих системах, у видах 

інформаційної продукції як результату аналітико-синтетичної 

переробки інформації та доведення її до користувачів шляхом 

здійснення пошуку в інформаційних системах та комп’ютерних 

мережах. 

У процесі проведення практичних занять студенти повинні 

оволодіти: 

- методами інформаційного аналізу та синтезу;  

- складати бібліографічні описи документів, здійснювати їхню 

предметизацію, систематизацію, анотування та реферування. 

За результатами проведення практичних занять студенти повинні:  

1. Знати:  

– основні вітчизняні і зарубіжні дослідження з аналітико-синтетичної 

переробки інформації;  

– методи мікроаналітичного та мікроаналітичного згортання 

інформації;  

– процеси стандартизованого представлення даних про документну 

інформацію; 

– методи систематизації та предметизації документів; 

– методи анотування документної інформації; 

– методи реферування та створення інформаційного продукту. 

2. Уміти: 

– здійснювати обробку документної інформації в традиційному та 

електронному режимі; 
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– здійснювати процеси мікроаналітичного та мікроаналітичного 

згортання інформації; 

– створювати анотації на різні види документів та галузеві 

інформаційні потоки; 

– здійснювати підготовку інформаційних продуктів та послуг різних 

видів. 

 

2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
Змістовий модуль 1 

Макроаналітичне згортання інформації 
Практичне заняття № 1 

Тема: Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, 

призначення, види 

Мета: Ознайомити студентів із змістом наукової обробки 

іформації та її згортання. Оволодіти основними операціями аналітико-

синтетичної переробки інформації, охарактеризувати можливості її 

використання. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Суть і значення обробки документів. 

2. Поняття «згортання інформації».   

3. Аналіз і синтез як основні операції аналітико-синтетичної 

переробки інформації. 

4. Види аналітико-синтетичної переробки інформації. 

5. Використання наукової обробки документів. 

Основні поняття та терміни 

Аналітико-синтетична переробка – це процеси перетворення 

інформації, що міститься в первинному документі, з метою створення 

вторинних документів. 

Ббліографічний опис – набір відомостей про документи, 

відомостей, що характеризують їхні найважливіші ознаки. 

Анотування – процес складання анотації, тобто стислої 

характеристики документа, його частини або групи документів з 

погляду призначення, змісту, форми та інших особливостей. 

Макроаналітичне згортання – наведення формальних відомостей 

про документ і найзагальніші відомості про його зміст. 

Мікроаналітичне згортання – детально розкриває зміст 

документа: основні та побічні теми у можливих аспектах. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,8. 
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Практичне заняття № 2 

Тема: Теоретичні основи бібліографічного опису та методика 

його складання 

Мета: Вивчити сутність, функції бібліографічого опису. 

Ознайомити студентів із етапами розвитку бібліографічного опису та 

методикою його складання. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього. 

2. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного 

опису. Загальні вимоги до бібліографічного опису.  

3. Завдання і зміст загальної методики складання бібліографічного 

опису. 

4. Зони й елементи бібліографічного опису, загальні правила їх 

наведення. Процес складання бібліографічного опису.  

Основні поняття та терміни 

Бібілографічний опис – це записана за певними правилами 

множина бібліографічних даних, що ідентифікують документ. 

Бібілографічний опис є складовою бібліографічного запису, який 

може подавати, крім бібліографічного опису, заголовок, 

класифікаційні індекси, предметні рубрики, анотацію. 

Бібліогрфічні дані є конкретними відомостями про назву, автора 

твору, місце і рік видання. 

Заголовком бібліографічного запису можуть виступати імя 

автора, назва організації. 

Методика складання бібліографічного опису – це сукупність 

прийомів і правил, що використовуються в процесі складання 

бібліографічних описів. 

Практичні завдання та вправи 

1. Зазначте, які з наведених умовних розділових знаків 

застосовуються у зоні вихідних даних: 

,  :  ( )  ;  /   + 

2. Навчальний посібник "Сучасні ділові папери" с четвертим 

переробленим і доповненим виданням. Наведіть про це відомості у 

зоні видання. 

3. Відомо, що автор навчального посібника для учнів професійно-

технічних закладів освіти "Сучасне діловодство" А.Н.Діденко. 

Наведіть у зоні назви та відомостей про відповідальність необхідні 

елементи бібліографічного опису разом з умовними розділовими 
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знаками. 

4. За допомогою ДСТУ 3582-97 [12] знайдіть відповідні скорочення до 

наведених нижче українських слів, що застосовуються у 

бібліографічному описі: 

науково-дослідний інститут     укладач 

індустріальний     перекладач 

краєзнавчий     оправа 

освітянський     машинобудування 

італійський     професор. 

5. Сформулюйте заголовки бібліографічних записів для таких 

прізвищ: К.Д. Ушинський; Ганс Крістіан Андерсен; Олександр 

Сергійович Грибоєдов; Борис Акунін; Никодим Святогорець. 

6. Сформулюйте заголовок бібліографічного запису книги "Нелінійна 

оптико-акустична спектроскопія газів", авторами якої є Б.Г. Авдїїв, 

Ю.М. Пономаренко, Д.С. Тихомиров. 

8. Складіть заголовок бібліографічного запису для четвертого 

Міжнародного конгресу україністів, що відбувався у 2003 році у 

м. Одесі. 

9. Наведіть приклади двох простих та трьох складних заголовків 

бібліографічного запису під ім'ям колективного автора. 

11. Зазначте у зоні назви та відомостей про відповідальність 

бібліографічного запису відомості про книгу Д.М. Гвішіані, В.А. 

Афанасьева, Л. А. Годунова, І.М. Кузнецова "Організація та 

управління підприємством". 

12. Подайте три приклади тематичних і типових назв документів. 

14. Напишіть скорочено: том шостий, частина 3, книга перша, випуск 

шостий, збірка третя. 

17. Наведіть приклади зони нумерації (разом з умовними розділовими 

знаками), якщо відомо, що: 

- видання виходило у 1978-1999 роках; 

- видання засноване у 2000 році й виходить теперішнього часу. 

Рекомендована література: 2,3,5,7,9,10. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Складання бібліографічних описів окремих видів документів 

.Мета: Ознайомити студентів із методиками складання 

бібліографічних описів документів, що мають індивідуальних авторів, 

збірників, відомчих видань, багатотомних видань, серійних видань, 

нормативно-технічних і патентних документів, типових проектів і 
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креслень, промислових каталогів, звітів про науково-дослідні роботи, 

звукових матеріалів.  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Бібліографічний опис документів, що мають індивідуальних 

авторів.  

2. Аналітичний бібліографічний опис: сутність, призначення, 

методика складання.  

3. Зведений бібліографічний опис: методика складання.  

Основні поняття та терміни 

Аналітичний бібліографічний опис – опис складової частини 

документа або частигни твору. 

Заголовок – позначення документа, що складається з назви 

охоронного документа у скороченій формі, номера цього документа, 

назви країни або міжнародної організації, яка видала охоронний 

документ. 

Відомості про відповідальність – прізвища авторів винаходів, 

імена осіб і назви організацій-патентовласників, а також імена осіб і 

назви організацій, що зробили заяву. 

Практичні завдання та вправи 

1.  Виконайте повний бібліографічний опис книги двох авторів (за 

вибором студента). 

2. Виконайте повний бібліографічний опис одного документа під 

ім'ям колективного автора (за вибором студента). 
3. Виконайте повний бібліографічний опис двох документів під назвою 

(за вибором студента). 

4. Виконайте зведений бібліографічний опис трьохтомного видання (за 

вибором студента) 

5. Виконайте бібліографічний опис окремого тому багатотомного 

видання за типом монографічного опису (за вибором студента). 

6. Виконайте повний бібліографічний опис наукового журналу за 1998-

2007 рік (за вибором студента). 

7. Виконайте скорочений бібліографічний опис газети за 2000-2007 

роки (за вибором студента). 

8. Складіть бібліографічний опис статті Т.Г. Горбаченко, яка має назву 

"Ідея Бога у філософії релігії", вміщену у виданні "Наука. Релігія. 

Суспільство" у першому номері за 2003 рік на сторінках від 18 до 23. 

9. Наведіть приклад аналітичного бібліографічного опису поеми Лесі 

Українки "Давня казка", що вміщена у 2-му томі Зібрання творів у 20-
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ти томах на сторінках від 41 до 53 і надрукована у видавництві 

"Наукова думка" у 1975 році, у м. Києві. 

10. Виконайте бібліографічний опис рецензії, що подана у журналі (за 

вибором студента). 

11. Зазначте обов'язкові елементи бібліографічного опису звіту про 

науково-дослідну роботу. 

12. Виконайте бібліографічний опис окремо виданого стандарту (за 

вибором студента). 

13. Виконайте бібліографічний опис патентного документа, 

використовуючи такі дані про документ: деклараційний патент на 

винахід, UA, патент №40889, МПК7 Н02К41/025, заявка 2000105708, 

дата заявки 09.10.2000, опубліковано у бюлетені №7 за 2001 рік. 

Автори; В.Ф. Болюх, Б.Є. Болюх, Д.Ю. Под'ячий (Україна), 

патентовласник – Болюх Володимир Федорович (Україна), назва 

винаходу – "Лінійний індукційно-динамічний кріогенний 

електродвигун". 

 Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,10. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: Бібліографічний опис електронних ресурсів  

Мета: Вивчити особливості бібліографічного опису електронних 

ресурсів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Зони бібліографічного опису. 

2. Форматне представлення бібліографічних даних в 

автоматизованих інформаційних системах. 

3. Методика використання програмних систем для створення 

електронних каталогів і баз даних. 

Методика складання бібліографічного опису . 

Основні поняття та терміни 

Бібілографічний опис електронних ресурсів є складовою 

частиною бібліографічного опису і містить бібліографічні відомості за 

встановленими правилами, що дозволяють ідентифікувати електронні 

ресурси, а також ознайомитися з його змістом, призначенням, 

фізичними характеристиками, системними вимогами, режимами 

доступу, способами розповсюдження. 

Стандартизація – це встановлення в державному масштабі єдиних 

норм і вимог щодо матеріалів, процесів, приборів. 
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Внутрішньосистемний формат – це формат, що здійснює операції 

обробки даних та інформаційного обслуговування в межах однієї 

автоматизованої інформаційної системи. 

Основне призначення UNIMARC – це забезпечення 

міжнародного обміну бібліографічними даними в 

машинозчитувальній формі між національними бібліографічними 

агенціями та інформаційними органанми. 

Практичні завдання та вправи 

1. Виконайте повний бібліографічний опис електронного ресурсу (за 

вибором студента). 

2. Виконайте бібліографічний опис аудіокасети (за вибором студента). 

3. Подайте перелік термінів, що застосовуються у бібліографічному 

описі для позначення специфічного виду матеріалу, до якого належить 

фізичний масив електронного ресурсу. 

Рекомендована література: 3,5,7,9,10. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Методи анотування. Особливості складання анотацій 

різних типів 

Мета: Вивчити основні етапи анотування та характеристику 

операцій, що виконуються в кожному з них. Ознайомитись із  

методичними особливостями складання анотацій різних типів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Анотування як один із засобів характеристики документів.  

2. Розвиток теорії та загальної методики анотування.  

3. Класифікація анотацій.  

4. Процес анотування.  

5. Методика анотування. 

Основні поняття та терміни 

Анотація є засобом повідомлення користувачів про існування 

документів певного змісту й характеру, вони сприяють орієнтації в 

документ них потоках. 

Загальна анотація характеризує документ у цілому. 

Аналітична анотація характеризує документ у певному аспекті або 

тільки його частину. 

Пошукова функція анотацій здійснюється при визначенні 

місцезнаходження документа, певні ознаки якого відомо 

користувачеві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

Суть комунікативної функції полягає в повідомленні користувача 
про існування невідомих йому документів, зміст яких відповідає його 

інформаційним потребам.  

Практичні завдання та вправи 

1. Виконати бібліографічний опис наукової монографії або наукової 
статті (на вибір студента). 
2. Скласти анотацію цього документа, використовуючи 
запропоновану нижче схему: 

• характер документа та його основна тема; 
• проблеми, що розглянуті у документі; 
• об'єкт дослідження; 

• мета дослідження; 
• отримані результати; 
• що нового вносить цей документ; 
• чим він відрізняється від попередніх документів (якщо це 

перевидання). 
3. Виконайте бібліографічний опис документа (на вибір студента). 
Складіть на цей документ анотацію телеграфного виду. 
4. Виконайте бібліографічний опис рецензії, що подана у журналі, 
використовуючи такі бібліографічні відомості і виправляючи наявні 
помилки: 

Яхонтов А. На пути к истине: «Лит. Россия», 14 сент. 1979 г. (№ 
37), С. 11. Рец. на повесть Расплата В. Тендрякова. — «Новый мир», 
1979, № 3, С. 6-9. 

Рекомендована література: 1,2,4,6,8,9. 

 

Практичне заняття 6 

Тема: Складання довідкових та рекомендаційних анотацій  

Мета: Ознайомити студентів із методикою аналізу ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Особливості ціноутворення на житлово-комунальні послуги. 

2. Підходи щодо формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги. 

Основні поняття та терміни 

Довідкова анотація перш за все уточнює назву документа, може 

подавати додаткові відомості про автора, флрму, жанр, призначення, 

особливості твору. 

Рекомендаційна анотація подає не лише характеристику, а й 

оцінку твору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

Практичні завдання та вправи 

1. Скласти рекомендаційну анотацію цього роману, використовуючи 
запропоновану нижче схему: 

• відомості про автора твору; 
• стисла довідка про творчість автора; 
• жанр твору; 
• відомості про зміст твору; 
• оцінка твору; 
• стильові особливості твору; 
• характеристика художньо-поліграфічного та редакційно-

видавничого оформлення; 
• читацька адреса. 

Середній обсяг анотації — до 500 друкованих знаків. Кількість знаків 
в анотації зазначити окремим рядком після її тексту. 
2. Скласти анотацію цього документа, використовуючи 
запропоновану нижче схему: 

• характер документа та його основна тема; 
• проблеми, що розглянуті у документі; 
• об'єкт дослідження; 

• мета дослідження; 
• отримані результати; 
• що нового вносить цей документ; 
• чим він відрізняється від попередніх документів (якщо це 

перевидання). 
Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,8. 

 

Мікроаналітичне згортання інформації 
 

Практичне заняття 7 

Тема: Методика та методи індексування 

Мета: Вивчити особливості індексування як процесу аналітико-

синтетичної переробки інформації. Ознайомити студентів із 

методикою індексування документів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Питання для обговорення:  

1. Сутність та види індексування. 

2. Класифікація як метод наукового пізнання.  

3. Документі класифікації: види та вимоги до них.  

Основні поняття та терміни 

Індексування – вираження змісту документа і/або смислового 

значення інформаційного запиту інформаційно-пошуковою мовою. 
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Результатом індексування є складання пошукового образу 

документа, тобто тексту, що передає основне значення документа в 

термінах інформаційно-пошукової мови, прийнятої в інформаційно-

пошуковій системі. 

Координатне індексування – індексування, що передбачає 

багатоаспектне викладення основного смислового змісту документа 

або смислового змісту інформаційного запиту більшістю ключових 

слів або дескрипторів. 

Практичні завдання та вправи 
1. Розкрийте значення індексів. Поясніть значення кожно- 
го знака в індексах: 

26.11р 

28.04я2 

2. Розкрийте значення індексів. Поясніть значення кожно- 
го знака в них: 

46.91я6 
54.58г 

Рекомендована література: 2,4,5,7,8. 

 

Практичне заняття 8 

Тема: Процес предметизації та особливості предметизації видань 

з окремих галузей знання і деяких видів документів 

Мета: Вивчити особливості предметизації видань з окремих 

галузей знання і деяких видів документів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Поняття предметизації.  
2. Функції предметних рубрик.  

3. Види предметних рубрик. 

4. Основні етапи розвитку предметизації. 

5. Методика предметизації документів. 
Основні поняття та терміни 

Предметизація базується на предметній класифікації документів. 

Предметизація документів використовується при створенні 

традиційних предметних каталогів і різноманітніх бібліографічних 

картотек, особливо широко при створенні електронних каталогів. 

Предметна рубрика виконує такі функції: інформаційну, 

евристичну, термінологічну 

За дапомогою індивідуальних рубрик предметизують документи 

про діячів культури і науки, котрі зробили значний внесок у розвиток 
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тієї чи іншої науки або прикладної галузі, у розвиток суспільного, 

економічного і культурного життя. 

Практичні завдання та вправи 

1. За ДСТУ 2395-2000 охарактеризуйте головний критерій у процесі 

відбору предметних понять. 

2. Визначте підзаголовок предметної рубрики такого документа: 

Методи дослідження у радіаційній гігієні. 

3. Сформулюйте заголовок та підзаголовок предметної рубрики, 

присвяченої життю та творчості нідерландського філософа Бенедикта 

(Баруха) Спінози (1632-1677). 

4. Виконайте бібліографічний опис одного документа з питань техніки 

та одного документа з питань економіки (документи на вибір 

студента). Визначте їх предметні рубрики. 

5. Складіть складну предметну рубрику для теми: Вплив ісламського 

фактора на політичні процеси у Північно-Східній Азії. 

6. Наведіть приклад предметної рубрики з формальним підзаголовком. 

Рекомендована література: 2,3,5,6,7,9,10. 

 

Практичне заняття 9 

Тема. Правила, методи та особливості систематизаці 
Мета: Оволодіти правилами та особливостями систематизації. 

Ознайомитися із систематичними документ ними класифікаціями.  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Систематичні класифікації та класифікація наук. 
2. Типи систематичних документних класифікацій. 

3. Основні етапи розвитку систематичних класифікацій. 

4. Документі систематичні класифікації, які використовуються в 
Україні. 

5. Методика систематизації документів.  
Основні поняття та терміни 

Систематизація документів – один з найдавніших і 

найпоширеніших методів їхньої аналітико-синтетичної обробки, 

оскільки вона відповідає потребам людини у поділі знань галузевою 

ознакою, диференціації наукових знань. 

Основна мета документної класифікації – забезпечити зберігання і 

пошук інформації, сприяти вивченню накопичених людством знань, 

культурному розвиткові суспільства. 
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Система класифікації – це впорядкований перелік класів, 

підкласів і більш дрібних ділень, в основі якого лежить певна 

класифікація наук. 

Фасетні класифікації – це класифікаційні системи, в яких 

комбінаційний принцип набуває найвищого розвитку. 

Таблиці класифікації – це практичний посібник для 

систематизаторів, у якому розкриваються принципи побудови та зміст 

певної класифікаційної системи. 

Практичні завдання та вправи 

1. Назвіть основні ділення розділу «675 Шкіряна промисловість». 

2. З тексту таблиць УДК подайте приклади знаків: апострофа, 

розповсюдження, конгруентності. 

3. Наведіть приклади загальних визначників: місця (географічних) та 

мови (лінгвістичних). 

4. Систематизуйте тему: «Бібліографічні огляди літератури щодо 

вимірювання електричного струму». 

5. Назвіть основні ділення відділу «32.85 Електроніка». 

6. Розкрийте значення індексу 65.240-05 (4Укр), поясніть значення 

кожного знака в індексі. 

7. Систематизуйте тему: навчальний посібник для технікумів з 

виробництва генераторів. 

8. Назвіть основні ділення класифікації за таблицями ББК для масових 

та наукових бібліотек. 

9. Систематизуйте теми: 

- Землетрус у Японії. 

- Мала енциклопедія з ультразвуку. 

- Довідник з вищих рослин. 

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

 

 

Практичне заняття 10 

Тема. Методика та особливості реферування документів різних 

видів 

Мета: Оволодіти методами реферування. Вивчити процес 

реферування документів.  

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Реферат: поняття, призначення, функції, класифікація. 
2. Основні етапи розвитку реферування. 
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3. Методи відбору і надання інформації.  

Основні поняття та терміни 

Реферат – це стислий виклад змісту первинного наукового 

документу з основними фактичними відомостями та висновками і без 

інтерпретації чи критики. 

Інформативний реферат може виконувати комплекс властивих 

рефератам функцій, оскільки він максимально повно розкриває зміст 

первинного документа. 

Головне завдання індикативного реферату звернути увану 

користувача на певний документ і допомогти прийняти рішення про 

необхідність звертатися до нього. 

Процес реферування – низка логічних операцій, таких як: оцінка, 

відбір, аналіз та узагальнення відомостей, що містяться в первинному 

документі. 

Основою анкетного реферування є виділення змістових аспектів 

незалежно від виду первинного документа і галузі наукового 

дослідження, що заслуговують відображення в рефератах. 

Практичні завдання та вправи 

1. Оберіть документ із певної галузі для реферування (на вибір 

студента). 

2. Виконайте бібліографічний опис обраного документа. 

Складіть реферат цього документа, використовуючи матеріал модуля 

2, теми 2. 

3. Визначте вид складеного вами реферату. 

4. Зазначте кількість друкованих знаків у рефераті, пам'ятаючи, що 

середній обсяг реферату — 850 друкованих знаків. 

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

 

 

Інформаційні продукти аналітико-синтетичної переробки 

документів 

 

Практичне заняття 11 

Тема. Екстрагування, перефразування, інтерпретація як методи 

надання інформації 

Мета: Оволодіти методами надання інформації, а саме: 

екстрагування, перефразування, інтерпретація. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  
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1. Характеристика екстрагування як методу надання інформації. 

2. Характеристика перефразування.  

3. Інтерпретація документа. 

Основні поняття та терміни 

Ектрагування – дуже поширений метод, що привертає фахівців 

своєю економічністю і легкістю одержання реферату досить високої 

якості. Суть методики екстрагування полягає в тому, що, аналізуючи 

первинний документ, у тексті виявляють речення, які потім повністю 

або із незначними змінами переносять до реферату. 

Перефразування передбачає випущення значної частини 

відомостей з тексту первинного документа перебудову його змістової 

та синтаксичної структури. 

Інтерпретація в рефераті розкриває зміст первинного документа 

на основі узагальненого уявлення про нього. 

Рекомендована література: 2,3,4,5,6. 

 

Практичне заняття 12 

Тема. Наукова обробка документів як складова інформаційної 

діяльності 

Мета:Вивчити умови якісної наукової обробки документів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Аналітико-синтетична переробка інформації як процес і 

результат інформаційної діяльності.  

2. Інформаційний продукт як результат інформаційної діяльності. 

3. Загальна характеристика інформаційних документів. 

4. Співвідношення первинних і вторинних документів.  

5. Загальна методика створення інформаційного документа. 

 

Основні поняття та терміни 

Інформаційна діяльність – сукупність дій, спрямованих на 

задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і 

держави, оперативне забезпечення споживачів інформацією 

відповідно до їхніх потреб. 

Субєктами професійної інформаційної діяльності можуть 

виступати як окремі особи, так і спеціальні інформаційні установи. 

Споживачем інформації можуть бути будь-яка людина або 

колектив, що потребує інформації, відібраної з масиву документ них 

джерел і опрацьованої відповідно до інформаційної потреби. 
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Обовязковими складовими наукової обробки документів є 

аналітичний відбір та критична оцінка документної інформації 

відповідно до потреб спожива, організація її у формі завершеного 

вторинного документа, а в разі необхідності – його анотування, 

індексування. 

 Визначальною умовою якості наукової обробки документів є 

досягнення відповідності змісту вихідних документів інформаційній 

потребі споживача.  

Рекомендована література: 2,4,5,6,7,8,9,10. 

 

Практичне заняття 13 
Тема. Інформаційно-аналітичні документи 

Мета:Ознайомитися із інформаційною продукцією як результату 

інформаційної діяльності. Вивчити співвідношення первинних і 

вторинних документів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Питання для обговорення:  

1. Основні поняття та різновиди оглядово-аналітичних документів. 

2. Часткова методика створення вторинних документів. 

3. Загальна характеристика оглядово-аналітичних документів 

Основні поняття та терміни 

Інформаційна продукція – це матеріалізований результат 

інформаційної діяльності, призначений для задоволення  

інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, 

установ, організацій. 

Інформаційна продукція – це документована інформація, 

підготовлена і призначена для задоволення потреб споживачів. 

Інформаційний документ – це документ систематизованих або 

узагальнених відомостей про опубліковані чи неопубліковані дані з 

першоджерел, виготовлений організаціями, які здійснюють науково-

інформаційну діяльність. 

Бібілографічний документ – це інформаційний документ 

упорядкованої сукупності бібліографічних записів. 

Реферативний документ – це інформаційний документ сукупності 

бібліографічних записів, включно з рефератами. 

Оглядовий документ – це інформаційний документ одного чи 

кількох оглядів, які відображають підсумки аналізу та узагальнення 

відомостей з різних джерел. 

Рекомендована література: 2,4,5,6,9. 
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Практичне заняття 14 
Тема. Методика формалізованої підготовки огляду 

Мета:Ознайомитися з методикою підготовки оглядових 

документів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 

Питання для обговорення:  

1. Загальна характеристика оглядових документів. 

2. Види оглядів.  Методи подання оглядової інформації.  

3. Методи створення документів з оглядовою інформацією. 

4. Характеристика основних етапів роботи над оглядом.  

5. Структура огляду як самостійного документа.  

Основні поняття та терміни 

Огляд – літературний твір, мета якого – представити зведену 

характеристику стану будб-якого питання чи проблеми із ступенем 

згортання, що є необхідною і достатною для орієнтації певної 

категорії користувачів інформації у документальному або 

інформаційному потоках. 

Джерелознавчий огляд – вміщує зведену характеристику видань і 

документів, виконану на основі демографічного аналізу. 

Реферативний огляд – орієнтує користувачів інформації не в 

документальних, а в інформаційних потоках, тобто у певній 

сукупності фактів і концепцій незалежно від того, з яких документів 

вони вилучені. 

Аналітичний огляд спрямований не лише на те, щоб орієнтувати 

спеціалістів в інформаційному потоці з певної проблеми чи напрямку 

діяльності, але й дати оцінку стану проблеми, виявити існуючі 

тенденції її розвитку. 

Інформаційна довідка – описова інформація, створена в 

результаті опрацювання документів, з наведенням висновків та 

рекомендацій, які містяться безпосередньо у вихідних документах. 

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,8. 

 

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: 
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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; 

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 «Аналіз соціально-

економічного розвитку регіону» 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. Власова Г.В. Аналітико-синтетична переробка інформації / 

Г.В. Власова, В.І.Лутовинова, Л.І. Титова. – Київ, ДАКККім, 2006. – 

290 с. 

2. Дроздова О.В. Аналітико-синтетична переробка документів / 

О.В. Дроздова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 256 с. 
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3. Карпенко О.О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: 

бібліографічний опис / О.О. Карпенко. – Харків : ХАІ, 2010. 186 с. 

4. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник / 

Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – К. : Знання, 2006. – 334 с. 

 

Допоміжна 

5. Боднар І. Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних 

відносинах [Текст] : навч. посіб. до самост. вивч. курсу / І. Р. Боднар. – 

Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – 295 с. 

6. Горбаченко Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документної 

інформації / Т.Г. Горбаченко. – К. : Університет"Україна",2008. – 

451 с. 

7. Карачинська Е.Т. Аналітико-синтетична обробка документів: 

підруч. для студ. ін-тів культури / Е.Т. Карачинська, Є.А. Медведєва, 

В.К. Удалова, Л.Г. Хромченко. – Харків: Харк. держ. ін-т культури, 

1996. – 365 с. 

8. Макарова М.В. Інформаційні технології в діловодстві / 

М.В. Макарова, С.В. Гаркуша. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 345 с. 

9. Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах. Навч. посібник / І.Т Муковський. – К. : 

Кондор,2012. – 362 с. 

10. Телешун С.О. Практичні аспекти інформаційно-аналітичної 

роботи: Навч. посіб. / С.О. Телешун, О.Р. Титаренко, І.В. Рейтерович, 

С.І. Вировий. – К. : Видавництво НАДУ, 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. 
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3. http://www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека 

Східноукраїнського національного університету імені Даля. 

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

Вернадського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


