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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

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 засвоєння сутності, структури, 

сукупності проблем пов`язаних з раціоналізацією використання 

інформації, структурно-змістовних компонентів інформаційної 

діяльності організації залежно від її професійної сфери, а також 

формування знань та придбання навичок інформаційно-аналітичної 

діяльності як галузі інформаційної індустрії. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- засвоєння обсягу знань, який включає види інформаційних 

ресурсів, особливості інформаційних процесів; 

- вивчення способів одержання інформації, її властивостей; 

- визначення закономірностей формування і функціонування 

документально-інформаційних потоків, структури інформа-

ційного ринку. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

- компонентну структуру і види інформаційно-аналітичної дія-

льності; 

- визначення потреб в інформаційно-аналітичних продуктах і 

послугах; 

- інформаційні ресурси держави; 

- види і методику підготовки інформаційних документів; 

- визначення особливостей реферування різних видів доку-

ментів;  

- основи ефективного використання методики реферування;  

- виконання основних технологічних процесів вироблення 

інформаційної продукції, спрямованих на надання послуг в галу-

зі інформаційно-аналітичної діяльності; 
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- застосування попередньо отриманих знань в галузі докуме-

нтаційно-комунікаційних технологій у контексті виробництва 

інформаційної продукції. 

вміти:  

застосовувати базові інформаційно-аналітичні технології; 

- визначати основні канали розповсюдження інформації; 

- проводити інформаційне моделювання, прогнозування, експер-

тизу, моніторинг; 

- здійснювати інформаційно-аналітичний супровід управління, 

бізнесу, науково-виробничої діяльності. 

- складати реферати різних видів; 

- ефективно використовувати методики реферування; 

- застосовувати попередньо отримані знання в галузі докуме-

нтаційно-комунікаційних технологій у контексті виробництва 

інформаційної продукції. 

Розподіл годин самостійної роботи студентів для денної та заочної 

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 44 

2 Підготовка до практичних занять 

3 

Самостійна робота (опрацювання 

окремих частин тем програм, які не 

викладаються на лекціях) 

86 

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 (для 

заочної форми навчання) шляхом опрацювання відповідної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

літератури, здійснюють підготовку до практичних занять та залікових 

модулів (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Соціально-психологічні особливості інформацій-

но-управлінської діяльності 
10,0 

2. Життєвий цикл онлайнового документа 12,0 

3. Інтерпретація і форми надання результатів 10,0 

4. 
Нові види сучасних інформаційних документів та 

їх обробка 
12,0 

5. 
Номенклатура інформаційно-аналітичних проду-

ктів та послуг 
12,0 

6. 
Масова аналітика: особливості аудиторії, канали 

поширення 
12,0 

7. Категорії споживачів 12,0 

8. Інформаційна діагностика 10,0 

9. 
Проектування асортименту інформаційно-

аналітичних продуктів і послуг 
12,0 

10. Інформаційно-аналітичний супровід бізнесу 12,0 

11. 
Проблема інформаційно-психологічної захище-

ності інформаційних працівників 
12,0 

12. Канали розповсюдження інформації 10,0 

Всього 136,0 

 

2. Підготовка та організація самостійної роботи студентів 

2.1. Змістовий модуль 1 

Теоретико-правові основи інформаційно-аналітичної  

діяльності 

Тема 1. Інформаційно-аналітична діяльність: сутність та ос-

новні поняття. 

Інформація та її властивості. Інформаційна діяльність: сутність 

та види. Класифікація інформаційної діяльності. Напрямки інформа-

ційної діяльності. Інформаційно-аналітична діяльність: поняття, ком-

поненти. Рівні та форми інформаційно-аналітичної діяльності. Етапи 
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проведення інформаційно-аналітичної роботи. Принципи організації 

інформаційно-аналітичного процесу. Загальні методи інформаційно-

аналітичної діяльності.    

 

Тема 2. Процес інформаційно-аналітичної діяльності. 

Компоненти та стадії процесу інформаційно-аналітичної діяль-

ності. Інтелектуальні засоби процесу інформаційно-аналітичної діяль-

ності. Технічні засоби процесу інформаційно-аналітичної діяльності. 

 

Тема 3. Правове регулювання інформаційно-аналітичної ді-

яльності. 
Нормативно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної 

діяльності. Основні положення законів України про інформаційно-

аналітичну діяльність. 

 

Тема 4. Державна інформаційна інфраструктура. 

Основні складові державної інформаційної інфраструктури. Ор-

ганізаційно-правове забезпечення державної інформаційної інфра-

структури. Проблеми розвитку ринку інформаційних технологій в 

Україні.  

 

Тема 5. Інформаційні ресурси та їх властивості. 
Характеристика інформаційних ресурсів. Національні інформа-

ційні ресурси України. Основні параметри оцінки інформаційних ре-

сурсів. Електронні документи. Бар’єри на шляху доступу до інформа-

ції. 

 

Тема 6. Система науково-технічної інформації. 
Науково-технічна інформація: сутність, суб’єкти та об’єкти. На-

ціональна система науково-технічної інформації. Ринок науково-

технічної інформації. Державна політика у сфері науково-технічної 

інформації. 

 

Тема 7. Інформаційні продукти та послуги в системі інфор-

маційних ресурсів. 
Інформаційні продукти та послуги. Постачальники інформацій-

них продуктів та послуг. Бази даних як інформаційний продукт. Стру-

ктура інформаційного ринку. Інформаційний консалтинг. 
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Змістовний модуль 2 

Аналітичне опрацювання документів 

Тема 8. Види інформаційно-аналітичних документів. 

Сутність інформаційно-аналітичних документів. Види докумен-

тів в інформаційно-аналітичній діяльності. Методика підготовки до-

кументів. 
 

Тема 9. Інформаційно-аналітичні технології в організації ін-

формаційних служб та установ. 

Роль інформаційно-аналітичних технологій. Види інформацій-

но-аналітичних технологій. Етапи розвитку інформаційно-аналітичних 

технологій та їх характеристика. Програмні та апаратні засоби. 
 

Тема 10. Методи збирання і обробки інформації. 

Методи відбору інформації. Методи надання інформації.  
 

Тема 11. Автоматизація інформаційно-аналітичних техноло-

гій. 

Види автоматизованих інформаційно-аналітичних технологій. 

Види забезпечення інформаційних технологій. Автоматизація інфор-

маційних технологій у центральному офісі.  
 

Тема 12. Інформаційно-аналітичний супровід. 

Особливості інформаційних потреб. Інформаційно-аналітичний 

супровід управління.  Інформаційно-аналітичний супровід бізнесу. 

Інформаційно-аналітичний супровід науково-виробничої діяльності. 
 

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. 
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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 екзаменаційних білетів, які включають теоретичну та 
практичну частини. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 

5. Розподіл балів, що отримують студенти 

Розподіл балів, що присвоюються студентам для іспиту 
представлено в табл. 3. Шкала оцінювання в та ЕСТS представлена в 
табл.4. 

Таблиця 3 
Розподіл балів, що присвоюється студентам для іспиту 

Поточне тестування та самостійна робота 
 

Підсу-
мковий 
конт-
роль 

Су
ма 

Змістовий модуль  
1 

Змістовий модуль 
 2 

Т 
1 

Т
2 

Т 
3 

Т 
4 

Т 
5 

Т 
6 

Т 
7 

Т 
8 

Т 
9 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

 
40 

 
100 

4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 5 
1, Т2…Т12 – теми змістових модулів 

Таблиця 4 
Шкала оцінювання в ЕСТS  

Кількість набраних 
балів студентом 

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 можливістю 
повторного складання 

0-34 балів F 
незадовільно, з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 
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6. Рекомендована література 

Базова  

1. Боднар І. Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних ві-

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

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

2. Макарова М.В. Інформаційні технології в діловодстві / М.В. Мака-

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

3. Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнарод-

них відносинах. Навч. посібник / І.Т Муковський. – К. : Кондор,2012. – 

362 с. 

4. Телешун С.О. Практичні аспекти інформаційно-аналітичної роботи: 

Навч. посіб. / С.О. Телешун, О.Р. Титаренко, І.В. Рейтерович, С.І. Ви-

ровий. – К. : Видавництво НАДУ, 2007. – 387 с. 

 

Допоміжна 

5. Власова Г.В. Аналітико-синтетична переробка інформації / 

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

290 с. 

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

формації / Т.Г. Горбаченко. – К. : Університет"Україна",2008. – 451 с. 

7. Дроздова О.В. Аналітико-синтетична переробка документів / О.В. Дроздо-

ва. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 256 с. 

8. Карпенко О.О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: 

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

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

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

10. Карачинська Е.Т. Аналітико-синтетична обробка документів: під-

руч. 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. 

 

7. Інформаційні ресурси 

 

Періодичні видання 

 

1. Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

2. Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. 
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3. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 

4. Актуальні питання масової комунікації. 

5. Бібліотечний вісник. 

6. Інформаційне суспільство. 

7. 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, законо-

давство. 

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

українського національного університету імені Даля. 

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

надського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


