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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Самостійна робота є невід’ємною складовою освітнього процесу 

та основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять. Для самостійної 

роботи студентам пропонується ряд завдань, що мають підсумувати 

знання, отримані при вивченні поточних тем дисципліни. Теми, що 

виносяться для самостійної роботи студентів безпосередньо 

пов’язані з матеріалом, який вивчаться на поточних заняттях. 

Вивчення тем, що винесені на самостійну роботу, дозволить 

студентам систематизувати знання дисципліни. Виконання завдань 

самостійної роботи вимагає від студентів глибокого володіння 

матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвиває вміння 

самостійного дослідження проблем, пошуку і аналізу спеціальної та 

загальнометодологічної літератури, вміння викладати та 

відстоювати власну точку зору. 

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. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- вивчення методів інформаційного аналізу та синтезу;  

- складання бібліографічних описів документів, їхньої 

предметизації, систематизації, анотування та реферування. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

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; 
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- методи анотування документної інформації; 

- методи реферування та створення інформаційного продукту. 

вміти:  

- здійснювати обробку документної інформації в традиційному та 

електронному режимі; 

- 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. 

Розподіл годин самостійної роботи студентів для денної форми 

навчання наведенні в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл годин самостійної роботи студентів 

 

№ 

з\п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

дена форма навчання 

1 2 3 

1 
Опрацювання лекційного 

матеріалу 24 

2 Підготовка до практичних занять 

3 

Самостійна робота (опрацювання 

окремих частин тем програм, які не 

викладаються на лекціях) 

96 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 

6 Разом 136 

 

1. Завдання для самостійної роботи 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем 

шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють 

підготовку до практичних занять та залікових модулів (див. табл. 2). 
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Таблиця 2 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

Наукова обробка документів як сукупність 

процесів аналізу і синтезу 

 

10,0 

 Сфери використання наукової обробки документів  

2. 

Розвиток книгоопису 

10,0 Створення міжнародних правил складання 

бібліографічного опису 

3. 

Однорівневий бібліографічний опис 

11,0 Використання програмних систем для створення 

електронних каталогів та баз даних 

4. 

Складання бібліографічного опису відомчих 

видань 
11,0 

Складання бібліографічного опису 

неопублікованих документів 

5. 

Бібліографічний опис патентних даних 

10,0 Складання бібліографічних описів картографічних 

видань 

6. 

Особливості складання видавничих та 

книготорговельних анотацій 11,0 

Характеристика групових анотацій 

7. 
Десяткова класифікація Дьюї 

11,0 
Бібліографічна класифікація Блісса 

8. 

Автоматизація предметизації 

10,0 Предметизація документів про установи, 

організації 

9. 

Розвиток класифікаційних систем наприкінці ХІХ- 

у ХХ ст 10,0 

Міжнародна патентна класифікація 

10. 
Методи автоматизованого реферування 

11,0 
Реферативні видання та їх структура 

11. 

Співвідношення інформаційної діяльності та 

аналітико-синтетичної обробки документів 

 

10,0 
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продовження табл. 2 

 
Інформаційні документи: види та їх 

характеристика 
 

12. 
Специфіка бібліографічного документа 

10,0 
Особливості реферативних документів 

13. 
Технологія роботи над оглядом 

11,0 
Правила оформлення тексту огляду 

ВСЬОГО 136,0 

 

2. Підготовка та організація самостійної роботи студентів 

2.1. Змістовий модуль 1 

Макроаналітичне згортання інформації 

 

Тема 1. Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, 

призначення, види 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

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. 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Чи існує потреба у згортанні інформації про документи? 

2. Які види обробки документів доцільно зараховувати до аналітико-

синтетичної? 

3. У яких сферах використовується наукова обробка документів? 

 

Тема 2. Теоретичні основи бібліографічного опису 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

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

2. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного 

опису. 

3. Загальні вимоги до бібліографічного опису.  

4. Співвідношення бібліографічного опису і бібліографічного 

запису 
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Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Які функції виконує бібліографічний опис? 

2. Які вимоги ставляться до бібліографічного опису і завдяки чому 

їх задовольняють? 

3. Коли і чому виникла потреба у бібліографічних описах 

документів? 

4. Хто із зарубіжних і вітчизняних фахівців зробив особливий 

внесок у розвиток теорії та методики бібліографічного опису? 

 

Тема 3. Загальна методика складання бібліографічного опису 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Основні положення загальної методики складання 

бібліографічного опису.  

2. У чому полягає відмінність між обов'язковими та факуль-

тативними елементами бібліографічного опису документів? 

3. Що являє собою заголовок бібліографічного опису? 

4. Які існують види бібліографічних описів за ступенем повноти? 

5. Які існують види бібліографічних описів залежно від об'єкта, на 

який складають опис документа? 

6. Процес складання бібліографічного опису.  

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Яке призначення специфічних розділових знаків у 

бібліографічному описі? 

2. З яких зон і елементів складається однорівневий бібліографічний 

опис? 

3. Розкрити значення заголовку бібліографічного опису. 

4. Порівняйте відомості, які подані у зоні вихідних даних із 

відомостями, що подані у зоні видання. 

5. Поясність правила наведення у бібліографічному записі 

елементів у зоні назви та відомостей про відповідальність. 

6. Поясніть, які елементи застосовують у зоні Міжнародного 

стандартного номера, а також розділові знаки, що там вико-

ристовують. 

7. Дайте характеристику зони приміток у бібліографічному описі. 
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Тема 4. Спеціальна методика складання бібліографічних описів 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Як виконують багаторівневий опис багатотомного видання у 

цілому? 

2. Які існують способи бібліографічного опису окремого тому 

багатотомного видання? 

3. Охарактеризуйте правила опису окремого тому багатотомного 

видання під частковою назвою тому. 

4. З чого складається зона нумерації багатотомного видання? 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Розкрити зміст поняття «автор-укладач» , «колективний автор». 

2. На які документи складають аналітичний бібліографічний опис? 

3. Охарактеризуйте схему аналітичного опису. 

4. Зміст опису бібліографічних покажчиків, картотек. 

5. Характеристика способу складання опису на окремий том. 

6. З яких частин складається багаторівневий бібліографічний опис 

серіальних видань? 

7. Які відомості зазначають у зоні нумерації серіального документа? 

8. Що являє собою зона нумерації серіального видання? 

9. Чим відрізняється ISSN від ISBN? 

 

Тема 5. Складання бібліографічних описів окремих видів 

документів 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Особливості складання бібліографічних описів нормативно-

технічної документації.  

2. Назвати зони та елементи, що вирізняють бібліографічні описи 

документів для різних масивів бібліографічної інформації. 

3. Бібліографічний опис проектів і креслень. 

4. Бібліографічний опис промислових каталогів. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Назвіть характерні особливості бібліографічного опису 

аудіовізуальних документів. 
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2. Як виконують монографічний бібліографічний опис 

фонодокументів? 

3. Які характерні ознаки зведеного бібліографічного опису 

комплектів звукових та відеодокументів? 

4. Що є об'єктом складання бібліографічного опису електронних 

ресурсів? 

5. У якій зоні наводять загальне позначення електронного 

ресурсу? 

6. Охарактеризуйте зону виду та обсягу електронного ресурсу. 

7. Які дані вміщують у зоні приміток електронного ресурсу? 

 

Тема 6. Анотування документів 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Назвіть вимоги, що ставлять до анотацій. 

2. Чим рекомендаційна анотація відрізняється від анотації 

телеграфного стилю? 

3. Які види анотацій, залежно від рівня використання засобів 

автоматизації вам відомі? 

4. Чим відрізняються загальні та аналітичні анотації? 

5. Які функції виконує анотація? 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Чому протягом усього розвитку анотування пов’язане з 

бібліографічною діяльністю? 

2. Які установи здійснюють анотування документів в Україні? 

3. Які методи надання інформації застосовують в анотаціях? 

4. Які вимоги ставляться до тексту анотації. 

5. Назвіть особливості складання видавничих та книготорговельних 

анотацій. 

 

2.2. Змістовий модуль 2 

Мікроаналітичне згортання інформації 

 

Тема7. Індексування документів 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. У чому суть процесів індексування документів? 
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2. Що таке документна класифікація? Які існують типи 

документних класифікацій? 

3. Назвіть види індексування. 

4. Які вимоги ставляться до документних класифікацій?  

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Поясніть, чому класифікація є методом наукового пізнання? 

2. Назвіть етапи розвитку класифікаційних систем. 

3. В чому суть координатного індексування? 

4. Як використовується в Україні універсальна десяткова 

класифікація? 

 

Тема 8. Предметизація документів 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
1. Чим відрізняється загальна методика предметизації документів 

від спеціальної? 

2. Назвіть етапи процесу предметизації документа. 

3. Від чого залежить спосіб предметного індексування документа? 

4. Чи можна предметизувати серіальні видання? Якщо «так», то 

яким чином? 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Які функції здійснюють підзаголовки предметної рубрики? 

2. Назвіть види підзаголовків предметної рубрики. 

3. У яких випадках застосовують інверсію у заголовках предметних 

рубрик? 

4. Чим  проста предметна  рубрика  відрізняється  від складної? 

5. Як предментизують персонали, документи про організації та 

установи, географічні об’єкти? 

6. Визначте типові категорії предметів для документів з техніки. 

 

Тема 9. Теоретичні основи систематизації документів 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
1. Які існують основні принципи систематизації документів? 

2. Назвіть процеси систематизації документів. 
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3. Яка послідовність аналізу документа з метою встановлення його 

змісту? 

4. Чи можна виконувати систематизацію документа лише за 

допомогою алфавітно-предметного покажчика до таблиць 

класифікації? 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Викладіть основні положення щодо вживання в УДК загальних 

визначників точки зору. 

2. Дайте характеристику знака відношення. 

3. Розкрийте значення загальних визначників форми та характеру 

матеріалу. 

4. Дайте характеристику загальних визначників часу. 

5. Поясніть роль спеціальних визначників. 

 

Тема 10. Реферування документів 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
1. Назвіть відомі вам види рефератів. 

2. З яких процесів складається реферування документів? 

3. Назвіть функції, які виконує реферат? 

4. Як оформлюється й розташовується текст реферату? 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. В чому суть функціональної характеристика рефератів. 

2. В чому перспективи створення реферативної служби? 

3. Охарактеризуйте конспективне реферування. 

4. В чому суть поаспектних методів реферування? 

5. Які реферати складають на наукові статті? 

 

2.3. Змістовний модуль 3 

Інформаційні продукти аналітико-синтетичної переробки 

документів 

 

Тема 11. Наукова обробка документів як складова 

інформаційної діяльності 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
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1. В чому суть інформаційної діяльності? 

2. Як вона співвідноситься  з аналітико-синтетичною обробкою 

документів? 

3. Які види інформаційних документів вам відомі? 

4. У чому суть загальної методики створення вторинних 

документів?  

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Як співвідносяться первинні і вторинні документи? 

2. Що таке бібліографічний документ? 

3. У чому полягає специфіка бібліографічного документа? 

4. Які оціночні фактори синтезування інформації вам відомі? 

5. Види і різновиди вторинних документів. 

 

Тема 12. Інформаційно-аналітичні документи 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
1. Назвіть особливості оглядових документів. 

2. В чому суть інтерпретації? 

3. Назвіть ознаки, завдяки яким відбувається класифікація 

оглядово-аналітичних документів. 

4. Як класифікують оглядово-аналітичні документи? 

5. В чому значення оглядово-аналітичних документів? 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. Що є спільного між оглядовим та аналітичним документом? 

2. Які специфічні риси оглядів ви знаєте? 

3. Що являють собою інформаційні огляди? 

4. Які ознаки використовують для класифікації аналітичних 

документів? 

5. В чому полягають характерні особливості аналітичних 

документів? 

 

Тема 13. Підготовка оглядових документів 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
1. Які відомості включають до завдання на складання огляду? 

2. Що являє собою рубрикатор огляду? 
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3. Як складають план огляду? 

4. Охарактеризуйте довідковий апарат огляду. 

5. Як здійснюють редагування тексту огляду? 

Питання для самостійного опрацювання 

У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

1. В чому основне призначення інформаційного огляду? 

2. Для чого створюється огляд обґрунтування? 

3. Що є базою оцінки для наукового, технічного, організаційно-

правового стану і тенденцій розвитку галузей науки, техніки, 

освіти, культури? 

4. Який із видів оглядових документів надає відомості про окремі 

аспекти стану науково-практичних напрямків, проблем? 

5. Що являє собою анотований бібліографічний список? 

 

3. Методи навчання 

Самостійна робота студентів передбачає наступні методи 

навчання: 

- консультативну робота; 

- підготовку і презентацію проблемної лекції; 

- підготовку і презентацію міні-лекції; 

- підготовка бібліографії; 

- підготовку і презентацію реферату; 

- підготовка тестів з визначеної теми; 

- складання комплексного кросворду; 

- завдання для індивідуальної роботи студентів. 

 

4. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовним 

модулем включають тестові питання та одна задача. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань; 

- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки 

та захисту звіту про самостійну роботу. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у письмовій 

формі у вигляді комплексних контрольних робіт (ККР), які 
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включають 30 тестів (одна правильна відповідь з чотирьох 

запропонованих) та одну задачу. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 

5. Розподіл балів, що отримують студенти 

Розподіл балів, що отримують студенти представлено в табл. 3. 

Шкала оцінювання в та ЕСТS представлена в табл.4. 

Таблиця 3 

Поточне тестування та самостійна робота 
Під-

сум-

ковий 

конт-

роль 

Су-

ма 

Змістовий  

модуль  

1 

Змістовий мо-

дуль 

 2 

Змістовний 

модуль 

3 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 40 100 

Т1, Т2 … Т13 – теми змістових модулів. 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Таблиця 4 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ЕСТS 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 балів А відмінно 

82-89 балів В 
добре 

74-81 балів С 

64-73 балів D 
задовільно 

60-63 балів Е 

35-59 балів FX 

незадовільно, з можли-

вістю повторного скла-

дання 

0-34 балів F 

незадовільно, з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням курсу 
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11. 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. 

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. 

 

12. Інформаційні ресурси 

Періодичні видання 

1. Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


