
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП-14; 
2. Назва: Аналітико-синтетична переробка інформації; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 7; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Цецик Ярослав Петрович 

кандидат історичних наук, доцент кафедри державного управління, документознавства 

та інформаційної діяльності:  
9. Результати навчання: 

•  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. 

10. Форми організації занять: лекції; ситуаційні завдання; ділові ігри; практичні 

завдання; наукова робота; дискусійні запитання; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
Документознавство, Діловодство, Організація роботи бібліотечних установ; 

12. Зміст курсу: Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, призначення, 

види. Теоретичні основи бібліографічного опису. Загальна методика складання 

бібліографічного опису. Спеціальна методика складання бібліографічних описів. 

Складання бібліографічних описів окремих видів документів. Анотування документів. 

Індексування документів. Предметизація документів. Теоретичні основи 

систематизації документів. Реферування документів. Наукова обробка документів як 

складова інформаційної діяльності. Інформаційно-аналітичні документи. Підготовка 

оглядових документів. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
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. 

5. Горбаченко Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації / Т.Г. 

Горбаченко. – К. : Університет"Україна",2008. – 451 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
46 год. лекцій, 28 год. практичних занять, 136 год. самостійної роботи. Разом – 210 год.  

Методи: інтерактивні лекції, проблемні лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, методи 

аналізу та оцінки документів, написання анотацій документів.  
15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий наприкінці  _6 

семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування , виконання науково-дослідних 

завдань.       

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP-14; 

2. Title: Analytical and synthetic information processing; 

3. Type:  Required; 

4. Higher education level: And (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered:  3; 

6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 7; 

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Tsetsyk Yaroslav 

Petrovich Candidate of Historical Sciences, Associate Professor Department of Public 

Administration, Documentation and Information Activity; 

9. Resultsofstudies::після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• to process document information in the traditional and electronic mode; to carry out 

processes of microanalytic and microanalytic coagulation of information; 

•  create annotations for various types of documents and sectoral information flows; to 

carry out the preparation of information products and services of various types. 

10. Formsoforganizingclasses:  lectures; situational tasks; business games; practical tasks; 

scientific work; discussion questions; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:  
Documentation, Bookkeeping, Organization of work of library institutions; 
12.Course contents:: Analytical-synthetic processing of information: the essence, purpose, 

types. Theoretical foundations of the bibliographic description. General methodology for 

compilation of bibliographic description. Special methodology for the compilation of 

bibliographic descriptions. Compilation of bibliographic descriptions of certain types of 

documents. Annotation of documents. Indexing documents. Subjects of documents. 

Theoretical fundamentals of systematization of documents. Referral of documents. Scientific 

processing of documents as a component of information activity. Information and analytical 

documents. Preparation of inspection documents. 

13. Recommended educational editions:  
1. Vlasova G.V. Analytical and synthetic information processing / G.V. Vlasova, VI 

Lutovinova, L.I. Titov - Kyiv, DAKKKim, 2006. - 290 p. 

2. Drozdova O.V. Analytical and synthetic document processing / O.V. Drozdova - Poltava: 

RVV PUET, 2012. - 256 p. 

3. Karpenko O.O. Analytical and synthetic processing of document information: 

bibliographic description / О.О. Karpenko - Kharkiv: KhAI, 2010. 186 p. 

4. Kushnarenko N.M. Scientific processing of documents: Textbook / N.M. Kushnarenko, 

V.K. Shuttle - K.: Knowledge, 2006. - 334 p. 

5. Gorbachenko T.G. Analytical and synthetic processing of document information / T.G. 

Gorbachenko - K .: University "Ukraine", 2008. - 451 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
46 years lectures, 28 hours. practical classes, 136 hours. independent work. Together - 210 

years. 

Methods: interactive lectures, problem lectures, individual tasks, implementation of business 

and role games, individual and group research tasks, methods for analyzing and evaluating 

documents, writing annotations of documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam, or test _6 semester. 

Current control (60 points): testing, surveying, performing research tasks. 

16. Languageofteachin: Ukrainian. 
 

 
Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


