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1. Опис навчальної дисципліни
Найменнування показників

Характеристика
дисципліни
за
формами навчання
денна
заочна
Вид дисципліни
обов’язкова
Мова викладання, навчання та
українська
оцінювання
Загальний обсяг кредитів/годин
5/150
Курс
5
Семестр
9
Кількість змістових модулів з
5
розподілом
Обсяг кредитів
4
Обсяг годин, в тому числі:
120
Аудиторні
40
Модульний контроль
10
Семестровий контроль
30
Самостійна робота
70
Форма семестрового контролю
Екзамен
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета дисципліни – надати студентам теоретичні знання про основні поняття
інформаційно-аналітичної діяльності, сформувати практичні вміння і навички
пошуку й аналітичної обробки інформації в різних сферах людської діяльності,
підготовки інформаційно-аналітичних документів.
Завдання дисципліни:
– ознайомити з теоретико-фундаментальними основами ІАД та її
складовими;
– з’ясувати місце і роль ІАД в науковій і практичній діяльності;
– визначити особливості інформаційних процесів, способи одержання
необхідної інформації;
– обґрунтувати властивості, параметри та види інформації;
– ознайомити з актуальними класифікаціями інформаційно-аналітичних
продуктів і послуг як результату ІАД;
– навчити застосовувати окремі інформаційно-аналітичні технології для
аналізу інформаційних процесів та явищ;
– опанувати методики створення інформаційно-аналітичних продуктів;
– засвоїти методики підготовки і складання окремих видів інформаційноаналітичних документів;
– визначити форми і напрями інформаційно-аналітичної роботи
бібліотек, архівів, інформаційних агентств та інших інформаційно-аналітичних
структур;
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– з’ясувати види розвідувальної інформації;
– визначити рівень відповідальності та цінність розвідувальної
інформації.
Дисципліна спрямована на формування таких фахових (спеціальних)
програмних компетентностей освітньо-професійної програми підготовки
магістрів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:
– застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– використовувати у практичній діяльності інформаційні і комунікаційні
технології;
– генерувати нові ідеї (креативність);
– працювати в команді;
– навички міжособистісної взаємодії;
– пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
Дисципліна спрямована на формування таких фахових (професійних)
програмних компетентностей освітньо-професійної програми підготовки
магістрів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:
– інформаційна – здатність до збору, обробки, збереження,
продукування, передачі професійно важливої інформації із урахуванням
соціокультурного контексту; уміння виокремлювати суспільно значиму
інформацію із загального потоку;
– технологічна – використання інформаційно-комунікаційних технологій
в інформаційно-бібліотечній діяльності; розвиток систем комунікацій в
інформаційно-бібліотечній сфері; здатність до проведення системного аналізу
виробничо-технологічної діяльності в інформаційно-бібліотечній сфері;
– управлінська – здатність до управління об’єктами інформаційнобібліотечної діяльності; здатність до проведення інформаційного аналізу та
оцінки ефективності і якості інформаційно-бібліотечної діяльності.
3.Результати навчання за дисципліною
Програмні результати навчання:
 Здатність аналізувати документні ресурси (потоки і масиви), світовий
ринок інформаційних продуктів і послуг.
 Прогнозує і здійснює інформаційне забезпечення професійних комунікацій.
 Вміння організації процесу збору, обробки, збереження, продукування,
передачі професійно важливої інформації з урахуванням культурного,
політичного, економічного та соціокультурного контекстів.
 Здатність аналізувати концептуальні підходи та використовувати
методологію наукових досліджень у галузі інформаційної діяльності,
бібліотекознавства, архівознавства.
 Вміння роботи з новітніми інфокомунікаційними платформами
(соціальними мережами, блогосферою).
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 Створювати, розробляти і впроваджувати в практичну діяльність
інформаційно-аналітичні продукти (документи), надавати інформаційні
послуги користувачам бібліотек, архівів, інформаційних агентств.
 Застосовувати інформаційні джерела для виконання конкретних
практичних завдань у сфері інформаційної діяльності, бібліотечної та
архівної справи.
 Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, прикладні
програми, програмні продукти, інформаційні ресурси для професійних
цілей.
 Здійснювати збір, обробку, збереження та передавання інформації за
допомогою традиційних способів, інформаційно-комунікаційних
технологій, з використанням технологій Веб 2.0.
 Коректно проводити логічні міркування, грамотно вибудовувати доведення
наукових фактів, використовуючи, в тому числі, класичні та спеціальні
методи наукових досліджень у галузі інформаційної діяльності,
бібліотекознавства, архівознавства.
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4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

1.1
1.2
1.3

1.4

2.1
2.2
2.3
2.4

Змістовий модуль І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інформаційна та інформаційно-аналітична діяльність:
6
2
2
4
сутність, значення для суспільного розвитку
Інформаційно-аналітична діяльність в системі
6
2
2
4
сучасних напрямів фахової діяльності
Сучасний стан законодавчого, науково-методичного,
6
2
2
4
галузевого забезпечення інформаційно-аналітичної
діяльності
Роль традиційних та електронних ресурсів у
4
2
2
2
здійсненні інформаційно-аналітичної діяльності
Модульна контрольна робота
2
Разом за змістовим модулем 1 24
8
2 2 4 14
Змістовий модуль ІІ.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Організація і технологія проведення інформаційно8
2
2
6
аналітичної роботи
Інформаційно-аналітичні дослідження: види, зміст,
6
2
2
4
етапи, методика
Методики збору та опрацювання інформації в процесі
6
2
2
4
ІАД
Комплексні методи досліджень та базові аналітичні
2
2
2
методики
Модульна контрольна робота
2
Разом за змістовим модулем 2 24
8
2 2 4 14

Підсумковий контроль

Самостійна робота

Практичних

Семінарських

Лекцій

Назви змістових модулів і тем

Аудиторних

№
з/п

Разом

Кількість годин

2
2

2
2
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Змістовий модуль ІІІ.
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
3.1 Вимоги до підготовки окремих видів інформаційних
8
2
2
6
документів
3.2 Поняття, структура та методика створення
6
2
2
4
інформаційно-аналітичних документів
3.3 Інформаційні шуми, бар’єри, фільтри і їх вплив на
6
2
2 4
якісні і кількісні показники інформації
3.4 Оглядові документи як вид аналітичної продукції
2
2
2
Модульна контрольна робота
2
2
Разом за змістовим модулем 3 24
8
2 2 4 14
2
Змістовий модуль ІV.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ РИНКУ ТА В
СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
4.1 Форми і напрями інформаційно-аналітичної роботи.
8
2
2
6
ІАД бібліотек, архівів, інформаційних агентств та
інших інформаційно-аналітичних структур
4.2 Інформаційні документи як результат інформаційно4
2
2
2
аналітичної діяльності
4.3 Інформація як товар на ринку інформаційних
6
2
2
4
продуктів та послуг
4.4 Інформаційно-аналітична діяльність архівних установ
4
2
2
2
Модульна контрольна робота
2
2
Разом за змістовим модулем 3 24
8
2 - 6 14
2
Змістовий модуль V.
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СТРУКТУР
5.1
5.2

5.3

5.4

Інформаційно-психологічні операції та війни: суть,
8
історія, сучасність
Інформаційно-аналітичні структури як суб’єкт
6
інформаційно-аналітичного забезпечення громадян і
влади
Інформаційно-аналітичне забезпечення органів
6
державної влади та органів місцевого самоврядування
України
Оцінка якості веб-сайтів органів влади як джерела
2
інформації
Модульна контрольна робота 5
2
Разом за змістовим модулем 4 24
Екзамен 30
Разом за навчальним планом 150

2

2

6

2

2

4

2

2

4

2

2

8

-

2

6

14

40

8

8

24 70

2
2
30
10/30
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5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Лекція 1.1. Інформаційна та інформаційно-аналітична діяльність: сутність,
значення для суспільного розвитку (2 год.)
Предмет та завдання, структура курсу «Інформаційно-аналітичної
діяльності», його місце в системі професійної підготовки фахівців документноінформаційної діяльності. Категоріально-понятійна система дисципліни
«Інформаційно-аналітична діяльність». Міждисциплінарні зв’язки курсу
«Інформаційно-аналітичної діяльності». Цілі, об’єкти, суб’єкти інформаційноаналітичної діяльності. Витоки та історичні етапи розвитку інформаційноаналітичної діяльності.
Інформаційна та аналітична складова інформаційно-аналітичної
діяльності. Науково-інформаційна діяльність. Поняття аналітика та
інформаційна аналітика. Поняття інформаційно-аналітичного процесу.
Інформаційна діяльність. Аналітична діяльність. Особливості та класифікація
видів аналітичної діяльності. Основні принципи інформаційно-аналітичної
діяльності.
Законодавчі акти з інформаційної діяльності в Україні. Нормативнометодичні документи з інформаційної діяльності в Україні.
Типологія та класифікація інформації. Властивості і параметри
інформації. Документальні і фактографічні джерела інформації в системі
суб’єктно-об’єктних
відносин
інформаційної
діяльності.
Загальна
характеристика первинних і вторинних джерел інформації.
Семінарське заняття 1. Інформаційно-аналітична діяльність в
системі сучасних напрямів фахової діяльності (2 год.).
Практичне заняття 1. Сучасний стан законодавчого, науковометодичного,
галузевого
забезпечення
інформаційно-аналітичної
діяльності (2 год.).
Практичне заняття 2. Роль традиційних та електронних ресурсів у
здійсненні інформаційно-аналітичної діяльності (2 год.).
Змістовий модуль ІІ.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Лекція 2.1. Організація і технологія проведення інформаційноаналітичної роботи (2 год.)
Інформаційно-аналітичні дослідження (ІА дослідження) як вихідне
поняття ІАД. Етапи ІА дослідження. Організація інформаційно-аналітичної
роботи. Інтелектуальні і технічні засоби інформаційно-аналітичної роботи.
Використання автоматизованих банків даних (АБД), інформаційних мереж і
комунікацій у процесі ІАД.
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Характеристика основних різновидів ІАД. Методи збору та опрацювання
інформації в процесі ІАД.
Види спостереження. Реєстрація і обробка результатів спостереження.
Тези та конспекти як спосіб фіксації інформації.
Загальна характеристика опитування як методу збору первинної
інформації. Поштове опитування. Телефонне опитування. Особисте інтерв’ю.
Порівняльна характеристика методів проведення інтерв’ю. Принципи вибору
конкретного методу опитування. Структура анкети. Технологія розробки
анкети, операціоналізації понять. Відкриті і закриті запитання анкети.
Значення системного підходу при проведенні інформаційно-аналітичних
досліджень. Характеристика комплексних методів досліджень та базові
аналітичні методики (моделювання, екстраполяція, методи експертних оцінок,
«мозкового штурму», метод Дельфі, метод аналогій).
Контент-аналіз як формалізований метод аналізу документів. Основні
характеристики та принципи контент-аналізу. Види контент-аналізу: кількісний
і якісний, пошуковий, контрольний, структурний. Індекс легкості читання
Флеша-Кінкейда.
Поняття та методи аналітичних прогнозів. Етапи прогнозування. Моделі
прогнозів. Типи прогнозів за ступенем часової віддаленості досліджуваного
явища.
Проблема «пастки часу» і засоби її подолання.
Причини викривлення інформації. Інформаційні шуми, бар’єри, фільтри і
їх вплив на якісні і кількісні показники інформації. Дезінформація.
Несанкціонований витік інформації.
Захист інформації.
Використання системи кодування інформації.
Проблеми захисту та збереження інтелектуальної власності.
Семінарське заняття 2. Інформаційно-аналітичні дослідження: види,
зміст, етапи, методика (2 год.).
Практичне заняття 3. Методики збору та опрацювання інформації в
процесі ІАД (2 год).
Практичне заняття 4. Комплексні методи досліджень та базові
аналітичні методики (2 год).
Змістовий модуль ІІІ.
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Лекція 3.1. Вимоги до підготовки окремих видів інформаційних
документів (2 год.)
Поняття «інформаційні продукти». Взаємозв’язок понять «інформаційна
продукція», «інформаційний продукт», «інформаційна послуга». Класифікація
інформаційно-аналітичної продукції. Оглядові та реферативні інформаційні
документи.
Огляд як результат оглядово-аналітичної діяльності. Функції огляду.
Класифікація і характеристика основних видів оглядів. Структура оглядових
документів. Методика підготовки оглядів. Жанрові модифікації огляду.
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Специфічні риси огляду. Основні вимоги до огляду. Структура огляду. Вступ
до огляду та його завдання. Основна частина огляду. Заключна частина огляду
та мета. Довідковий апарат огляду. Основні етапи підготовки огляду та процеси
аналітико-синтетичної обробки документів, які виконуються на кожному з
етапів.
Інформаційний реліз (прес-реліз) та його завдання. Структура
інформаційного релізу. Особливості інформаційного релізу, присвяченого
певній особі. Особливості інформаційного релізу, присвяченого певній події.
Довідка як інформаційний документ та особливості її підготовки. Види
довідок. Методика виконання довідки. Особливості підготовки письмових
(друкованих) оглядових та інформаційних довідок.
Підготовка окремих видів оглядових документів. Оглядове видання,
дайджест, кліпінг, зведення новин, зведення подій. Методика складання
дайджесту. Експрес-інформація.
Підготовка звітів про діяльність. Зміст звіту як інформаційного
документа. Формалізована схема викладу інформації у звіті.
Оперативна система інформування аналітика: брифінги, презентації,
прес-конференції, прес-релізи, екстрені повідомлення по факсу або електронній
пошті.
Семінарське заняття 3. Поняття, структура та методика створення
інформаційно-аналітичних документів (2 год.).
Практичне заняття 5. Інформаційні шуми, бар’єри, фільтри і їх вплив
на якісні і кількісні показники інформації (2 год).
Практичне заняття 6. Оглядові документи як вид аналітичної
продукції (2 год.).
Змістовий модуль ІV.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ
РИНКУ ТА В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
Лекція 4.1. Форми і напрями інформаційно-аналітичної роботи. ІАД
бібліотек, архівів, інформаційних агентств та інших інформаційноаналітичних структур (2 год.)
Виробники інформаційної продукції. Основні групи виробників
інформаційної продукції за профілем основної діяльності. Організації, які
здійснюють інформаційне обслуговування. Діяльність різних організацій, які
представляють свою продукцію на інформаційному ринку. Форма власності
організацій, сфера впливу організації, спеціалізація на обслуговуванні певної
тематичної галузі, період роботи на інформаційному ринку.
Асортимент інформаційної продукції та послуг, які надаються окремими
виробниками відповідно до існуючої класифікації інформації (розподіл на
сектори на ринку інформаційних продуктів і послуг).
Телебачення як джерело отримання аналітичної інформації. Радіостанції
як засіб масової інформації. Друковані ЗМІ (газети та журнали) та їх групи.
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Аналітичні матеріали у друкованих ЗМІ (коментарі, статті, інформаційноаналітичні огляди, рецензії, листи, розслідування).
Інформаційна робота бібліотек. Форми інформаційно-аналітичної
діяльності бібліотечних працівників. Фахові видання бібліотек як джерело
актуальної наукової інформації. Аналітичні матеріали провідних бібліотек
України.
Особливості здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в архівній
сфері. Організація інформаційно-аналітичної роботи в державних архівах
України. Напрями інформаційної роботи архівів з громадянами. Веб-сайти
архівів України як інформаційно-аналітичні системи.
Поняття «інформаційно-аналітична служба». Основні завдання ІАС
України. Рада національної безпеки та оборони України (РНБОУ).
Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД).
Поняття «недержавний аналітичний центр». Український центр
економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Комітет
виборців України (КВУ). Лабораторія законодавчих ініціатив. Український
незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД). Міжнародний центр
перспективних досліджень (МЦПД). Центр політико-правових реформ. Фонд
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». Київський інститут проблем
управління імені Горшеніна.
Діяльність агентства УНІАН. Регіональні недержавні аналітичні центри
(НАЦ). Аналітичні центри. Інформаційні агентства. Провідні інформаційноаналітичні центри США. Корпорація РЕНД, «Heritage Foundation», «New
American Century». Інформаційне Агентство Сполучених Штатів – ЮСІА
(United States Information Agency – USIA). «Рейтер», «Франс пресс».
Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади
зовнішньополітичною інформацією. Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ).
Основні джерела інформації, які використовують співробітники
закордонних представництв. Головні умови до зовнішньополітичної інформації.
Дезінформація, направлена інформація. Кулуарна дипломатія як спосіб
збирання інформації.
Функції зовнішньої розвідки. Види розвідувальної інформації. Оцінка
розвідувальної інформації. Достовірність, актуальність і повнота розвідувальної
інформації. Відповідальність, аналітичний рівень та цінність розвідувальної
інформації.
Практичне заняття 7. Інформаційні документи як результат
інформаційно-аналітичної діяльності (2 год.).
Практичне заняття 8. Інформація як товар на ринку інформаційних
продуктів та послуг (2 год.).
Практичне заняття 9. Інформаційно-аналітична діяльність архівних
установ (2 год.).
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Змістовий модуль V.
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СТРУКТУР
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3
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4

20

5

25

1

25

1

25

3

3

79

435
40

Екзамен
Розрахунок коефіцієнта

максимальна
кількість балів

2

1

Модуль 5
кількість одиниць

2

максимальна
кількість балів

2

1

кількість одиниць

1

1

Модуль 4

максимальна
кількість балів

1

1
1

1

Модуль 3
кількість одиниць

1

1
1

1
1

максимальна
кількість балів

максимальна
кількість балів

Модуль 2
кількість одиниць

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських
занять
Відвідування на практичному
занятті
Робота на семінарському
занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому
числі допук, виконання,
захист)
Виконання завдань для
самостійної роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ
Разом
Максимальна кількість балів

Модуль 1
кількість одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

Семінарське заняття 4. Інформаційно-психологічні операції та війни:
суть, історія, сучасність (2 год.).
Практичне заняття 10. Інформаційно-аналітичні структури як
суб’єкт інформаційно-аналітичного забезпечення громадян і влади (2 год.).
Практичне заняття 11. Інформаційно-аналітичне забезпечення
органів державної влади та органів місцевого самоврядування України
(2 год.).
Практичне заняття 12. Оцінка якості веб-сайтів органів влади як
джерела інформації (2 год.).
6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Розрахунок: 435:60=7,2
Студент набрав: 350 балів
Оцінка: 350:7,2 = 48 балів + max 40 балів за екзамен

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Змістовий модуль І

94
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(14 год.)
1.1. На основі опрацювання наукових і довідкових джерел розглянути
різноманітні підходи до визначення понять «інформація», «інформаційна робота»,
«аналітична діяльність», «аналітика», «інформаційний продукт», «інформаційна
послуга». Результати оформити у таблиці – 2 год.
Термін
Визначення
Джерело
1.2. Схематично зобразити взаємозв’язків інформаційної аналітики з
іншими видами діяльності – 2 год.
1.3. Скласти перелік законодавчих та нормативно-правових документів
України, які регламентують здійснення інформаційно-аналітичної діяльності на
сучасному етапі – 2 год.
1.4. Підготувати презентацію про новітні технології фіксування, обробки
та поширення інформації у сфері документно-інформаційної діяльності – 2 год.
1.5. Схематично зобразити основні ознаки, властивості, параметри і
функції інформації – 2 год.
1.6. Підготувати презентацію на тему «Джерела інформації» – 2 год.
1.7. Підготувати презентацію на тему: «Технології, способи і методи
захисту конфіденційної інформації» – 2 год.
Змістовий модуль ІІ.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
(14 год.)
2.1. Використовуючи метод опитування, провести дослідження соціальнопрофесійних уподобань членів професійного колективу певної галузі (на вибір
студента), а саме:
2.1.1. Використовуючи сучасні офісні програми і засоби Інтернет,
розробити анкету для опитування. В анкету можна включати питання про:
значення напружень і стресів, зручність розташування, затишок на робочому
місці, відносини з безпосереднім керівництвом, темп і графік роботи, значення
додаткових пільг, справедливий розподіл обсягів робіт та ін. Для оцінки
відносної значущості чинників привабливості роботи необхідно виконати
ранжування чинників (за 10-бальною шкалою) – 2 год.
2.1.2. Здійснити опитування мінімум 20 респондентів – 2 год.
2.2. Зробити ксерокопію статті (обсягом 1-2 сторінки) з фахових журналів
з теми, пов’язаної зі спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» та додати її до виконаного завдання. Проаналізувати зміст статті і
відібрати з тексту статті змістові положення за однією з наведених
формалізованих схем змістових аспектів методом реферування. Заповнити
наведену схему відібраними положеннями – 2 год.
Формалізовані схеми змістових аспектів для поаспектного методу реферування

Загальна схема
1. Предмет досліджень.
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2. Мета дослідження.
3. Засоби / методи / досягнення мети.
4. Одержані результати.
Схема для описових текстів
1. Назва предмету опису.
2. Призначення предмету опису.
3. Коли і ким розроблено предмет опису.
4. Конструкція предмету опису.
5. Технічні та експлуатаційні характеристики.
6. Ефективність при використанні.
7. Економічні відомості.
Схема для розповідних текстів
1. Предмет / подія, явище, про яке розповідається в документі.
2. Сутність / характеристика / предмету / події, явища/.
3. Час і місце події.
4. Умови, яв яких відбуваються події.
5. Результати, висновки.
2.3. Здійснити моніторинг журналу «Вісник книжкової палати України»
за останні два роки, а саме:
2.3.1. Дослідити тематичну спрямованість публікацій та авторський склад
– 2 год.
2.3.2. Створити короткий огляд кожного номера журналу – 2 год.
2.4. Провести аналітичну оцінку розробленості та ролі корпоративних
медіа у роботі певної фірми/організації/підприємства (на вибір студента) –
2 год.
2.5. Створити таблицю «Нормативно-правове забезпечення організації і
проведення заходів щодо захисту інформації» – 2 год.
Назва нормативноправового акта, номер і
Коментар / статті
дата прийняття
Змістовий модуль ІІІ.
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(14 год.)
3.1. Здійснити якісний контент-аналіз програм телеканалу (на вибір
студента). Результати оформити у таблиці – 6 год.
Назва
Опис (зміст програми, виробник,
Функціональне
програми
країна)
призначення
3.2. На основі аналізу періодичних видань підготувати прес-кліпінг
(тематичну добірку матеріалів, виявлених з періодичних видань) на тему:
«Реформи і новації 2016-2017» – 4 год.
3.3. Використовуючи кількісно-якісні методи дослідження, провести
самостійне моніторингове дослідження публікацій у фахових і спеціалізованих
наукових виданнях за останні 5 років з означених тем: «Актуальні питання
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інформаційної діяльності та захисту інформації», «Актуальні питання
документознавства», «Актуальні питання архівознавства». Створити аналітичний
огляд – 4 год.
Змістовий модуль ІV.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ НА
ІНФОРМАЦІЙНОМУ РИНКУ ТА В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
(14 год.)
4.1. Використовуючи метод проектів, створити інформаційний проект на
актуальну тему з галузі інформаційної, бібліотечної, архівної галузі, суміжних
напрямів. Результати виконання представити у формі презентації, портфоліо,
статті – 6 год.
4.2. Проаналізувати функції, завдання відділів інформаційної роботи
державних архівів – 2 год.
4.3. Схематично зобразити види інформаційно-аналітичних продуктів
бібліотек України – 2 год.
4.4. Дослідити способи ціноутворення на інформаційні продукти і
послуги бібліотек та архівів. Створити відповідну таблицю – 4 год.
Змістовий модуль V.
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СТРУКТУР
(14 год)
5.1. Створити карту «Інформаційний імідж України» у світі – 4 год.
5.2. Підготувати презентацію на тему: «Технології ведення інформаційної
війни Росії проти України» – 4 год.
5.3. Підготувати презентацію на тему: «RAND Corporation – один з
найбільш впливових інформаційно-аналітичних центрів світу» – 2 год.
5.4. Розробити положення про інформаційно-аналітичну службу умовної
структури, де зазначити підпорядкування структури, коло обов’язків служби,
виконавців завдань, відповідальність тощо – 2 год.
5.5. Охарактеризувати види розвідувальних документів. Навести приклади,
які б характеризували отримання інформації шляхом розвідувального опитування,
журналістських розвідок та інших розвідувальних методів – 2 год.
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного змістового
модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній викладачем у
робочій програмі. Кількість модульних контрольних робіт з навчальної
дисципліни – 5, виконання кожної роботи є обов’язковим.
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.
Змістовий модуль І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
1. Мета, завдання, предмет навчальної дисципліни «ІАД».
2. Місце навчальної дисципліни «ІАД» в системі професійної підготовки
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фахівців документно-інформаційної сфери.
3. Категоріально-понятійна система дисципліни «ІАД».
4. Міждисциплінарні зв’язки курсу «ІАД».
5. Підходи до визначення понять «інформація», «інформаційна робота»,
«аналітична діяльність», «аналітика».
6. Підходи до визначення понять «інформаційний продукт»,
«інформаційна послуга»
7. Цілі, об’єкти, суб’єкти ІАД.
8. Витоки та історичні етапи розвитку ІАД.
9. Інформаційна складова ІАД.
10. Аналітична складова ІАД.
11. Науково-інформаційна діяльність.
12. Поняття інформаційно-аналітичного процесу.
13. Особливості та класифікація видів аналітичної діяльності.
14. Основні принципи ІАД.
15. Законодавчі акти з інформаційної діяльності в Україні.
16. Закон України «Про інформацію» як базовий акт у системі
регулювання інформаційних відносин.
17. Нормативно-методичні документи з інформаційної діяльності в
Україні.
18. Сучасний стан розвитку ІАД в Україні.
19. Сучасний стан розвитку ІАД у світі.
20. Типологія та класифікація інформації.
21. Властивості інформації.
22. Параметри інформації.
23. Документальні і фактографічні джерела інформації в системі
суб’єктно-об’єктних відносин інформаційної діяльності.
24. Загальна характеристика первинних і вторинних джерел інформації.
25. Переваги і недоліки різних джерел інформації для прийняття
управлінських рішень.
26. Оперативність, повнота, новизна, достовірність та стислість джерел
інформації.
27. Мережа Інтернет як джерело оперативної інформації.
28. Новітні технології фіксування, обробки та поширення інформації у
сфері документно-інформаційної діяльності.
29. Технології, способи і методи захисту конфіденційної інформації.
30. Професійно-психологічний портрет аналітика.
Змістовий модуль ІІ.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
1. Інформаційно-аналітичні дослідження як вихідне поняття ІАД.
2. Етапи інформаційно-аналітичного дослідження.
3. Інтелектуальні і технічні засоби інформаційно-аналітичної роботи.
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4. Використання автоматизованих банків даних (АБД), інформаційних
мереж і комунікацій у процесі ІАД.
5. Основні різновиди ІАД.
6. Методи збору та опрацювання інформації в процесі ІАД.
7. Системний підхід в інформаційно-аналітичних дослідженнях.
8. Методи розробки гіпотез і вимоги до них.
9. Спостереження як метод збору інформації.
10. Тези та конспекти як спосіб фіксації інформації.
11. Використання методу моделювання в процесі ІАД.
12. Використання методу екстраполяції в процесі ІАД.
13. Використання методу експертних оцінок в процесі ІАД.
14. Метод «мозкового штурму» як ефективний спосіб прийняття рішень.
15. Використання методу Дельфі в процесі ІАД.
16. Використання в ІАД методу аналогії.
17. Контент-аналіз як формалізований метод аналізу документів.
18. Основні характеристики та принципи контент-аналізу.
19. Види контент-аналізу: кількісний і якісний, пошуковий, контрольний,
структурний.
20. Індекс легкості читання Флеша-Кінкейда.
21. Поняття та методи аналітичних прогнозів.
22. Етапи прогнозування та моделі прогнозів.
23. Типи прогнозів.
24. Проблема «пастки часу» і засоби її подолання.
25. Причини викривлення інформації.
26. Інформаційні шуми, бар’єри, фільтри і їх вплив на ІАД.
27. Негативні сторони дезінформації.
28. Вимоги до захисту несанкціонованого витоку інформації.
29. Способи захисту інформації.
30. Використання системи кодування інформації для її захисту.
Змістовий модуль ІІІ.
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
1. Поняття «інформаційні продукти».
2. Взаємозв’язок понять «інформаційна продукція», «інформаційний
продукт», «інформаційна послуга».
3. Класифікація інформаційно-аналітичної продукції.
4. Основні характеристики інформаційної продукції.
5. Структура інформаційного ринку.
6. Види інформаційних продуктів та послуг на інформаційному ринку.
7. Огляд як результат оглядово-аналітичної діяльності.
8. Класифікація і характеристика основних видів оглядів.
9. Структура оглядових документів.
10. Методика підготовки оглядів.
11. Жанрові модифікації та специфічні риси огляду.
12. Довідковий апарат огляду.
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13. Функції огляду.
14. Основні етапи підготовки огляду та процеси аналітико-синтетичної
обробки документів.
15. Інформаційний реліз (прес-реліз) та його завдання.
16. Структура інформаційного релізу.
17. Особливості інформаційного релізу, присвяченого певній особі.
18. Особливості інформаційного релізу, присвяченого певній події.
19. Довідка як інформаційний документ та особливості її підготовки.
20. Види довідок.
21. Методика виконання довідки.
22. Особливості підготовки письмових (друкованих) оглядових та
інформаційних довідок.
23. Методика складання дайджесту.
24. Кліпінг, зведення новин, зведення подій, експрес-інформація.
25. Зміст звіту як інформаційного документа.
26. Формалізована схема викладу інформації у звіті.
27. Інформаційний реліз (прес-реліз) та його завдання.
28. Вимоги до процесу реферування.
29. Реферат як один з видів документно-інформаційної продукції.
30. Призначення анотації та її функції.
Змістовий модуль ІV.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ
РИНКУ ТА В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
1. Виробники інформаційної продукції.
2. Основні групи виробників інформаційної продукції за профілем
основної діяльності.
3. Організації, які здійснюють інформаційне обслуговування.
4. Асортимент інформаційної продукції та послуг.
5. Сектори ринку інформаційних продуктів і послуг.
6. Телебачення як джерело отримання аналітичної інформації.
7. Аналіз
інформаційно-аналітичного
контенту
українського
телепростору.
8. Вплив ЗМІ на прийняття управлінських рішень.
9. Радіостанції як засіб масової інформації.
10. Друковані ЗМІ (газети та журнали) та їх групи.
11. Аналітичні матеріали у друкованих ЗМІ.
12. Інформаційна робота бібліотек.
13. Інформаційна підтримка зв’язку громадян і влади у бібліотеках
України.
14. Внесок бібліотечних установ у розвиток електронного урядування.
15. Характеристика інформаційних послуг Національної бібліотеки
України імені В.І.Вернадського.
16. Відділи інформаційної підтримки бібліотечної діяльності.
17. Форми інформаційно-аналітичної діяльності співробітників бібліотек.
18. Фахові видання бібліотек як джерело актуальної наукової інформації.

20
19. Аналітичні матеріали провідних бібліотек України.
20. Інформаційно-аналітична діяльність в архівній сфері.
21. Характеристика інформаційно-аналітичної діяльності Державного
архіву Київської області.
22. Організація інформаційно-аналітичної роботи в державних архівах
України.
23. Напрями інформаційної роботи архівів з громадянами.
24. Веб-сайти архівів України як інформаційно-аналітичні системи.
25. Діяльність Українського науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства.
26. Визначення конкурентоспроможності установи.
27. Експертна оцінка доступу до ресурсів державних архівів України.
28. Складання досьє в інформаційно-аналітичній діяльності.
29. Проектна діяльність бібліотек, архівів.
30. Інформаційно-популяризаційні заходи бібліотек і архівів.
Змістовий модуль V.
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СТРУКТУР
1. Мережа інформаційно-аналітичних структур України.
2. Інформаційні агентства як суб’єкти інформаційних відносин.
3. Державні та недержавні інформаційно-аналітичні структури України.
4. Світова практика інформаційно-аналітичного забезпечення політичної
системи.
5. Основні завдання ІАС України.
6. Вимоги до змісту Положення про інформаційно-аналітичний
підрозділ організації.
7. Рада національної безпеки та оборони України (РНБОУ).
8. Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД).
9. Український центр економічних і політичних досліджень імені
Олександра Разумкова.
10. Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД).
11. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД).
12. Діяльність агентства УНІАН.
13. УкрІнформ на ринку інформації України.
14. Провідні інформаційно-аналітичні центри США.
15. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної
влади (СІАЗ).
16. Інформаційні засоби впливу передвиборних кампаній.
17. Основні джерела інформації, які використовують співробітники
закордонних представництв.
18. Вимоги до джерел інформації.
19. Головні умови до зовнішньополітичної інформації.
20. Кулуарна дипломатія як спосіб збирання інформації.
21. Бізнес-розвідка (ділова розвідка, конкурентна розвідка): завдання,
принципи, етичні проблеми.
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22. Функції зовнішньої розвідки.
23. Достовірність, актуальність і повнота розвідувальної інформації.
24. Особливості формування розвідувальних технологій в епоху
глобалізації.
25. Фактори ризику в роботі аналітика.
26. Інформаційна війна: сучасні прийоми і методи.
27. Технології ведення інформаційної війни.
28. Моделі інформаційних війн.
29. Приклади інформаційних війн в історії суспільства.
30. Інформаційний імідж України в світі.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Форма проведення: письмова. Екзамен у формі письмового тестування з
практичним завданням. Максимальна кількість балів: 40 балів. Критерії
оцінювання: тестування — 20 балів. Завдання з однією правильною
відповіддю — 1 бал (усього 20 балів). Практичне завдання — 20 балів
Правильна відповідь на питання — 10 балів (усього 20 балів).
6.5. Орієнтовний перелік питань до екзамену.
1. Інформаційно-аналітична діяльність як навчальна дисципліна: мета,
завдання, міждисциплінарні зв’язки.
2. Категоріально-понятійна система дисципліни «Інформаційно-аналітична
діяльність».
3. Підходи до визначення понять «інформація», «інформаційна робота»,
«аналітична діяльність», «аналітика», «інформаційний продукт»,
«інформаційна послуга»
4. Цілі, об’єкти, суб’єкти інформаційно-аналітичної діяльності.
5. Витоки та історичні етапи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності.
6. Інформаційна та аналітична складові інформаційно-аналітичної
діяльності.
7. Поняття інформаційно-аналітичного процесу.
8. Особливості та класифікація видів аналітичної діяльності.
9. Основні принципи інформаційно-аналітичної діяльності.
10. Законодавчі акти з інформаційної діяльності в Україні.
11. Нормативно-методичні документи з інформаційної діяльності в Україні.
12. Сучасний стан розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в Україні.
13. Сучасний стан розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в світі.
14. Типологія та класифікація інформації.
15. Властивості та параметри інформації.
16. Документальні, фактографічні, первинні та вторинні джерела інформації
в системі суб’єктно-об’єктних відносин інформаційної діяльності.
17. Мережа Інтернет як джерело оперативної інформації.
18. Новітні технології фіксування, обробки та поширення інформації у сфері
документно-інформаційної діяльності.
19. Технології, способи і методи захисту конфіденційної інформації.
20. Професійно-психологічний портрет аналітика.
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Інформаційно-аналітичні
дослідження
як
вихідне
поняття
інформаційно-аналітичної діяльності.
22. Етапи інформаційно-аналітичного дослідження.
23. Інтелектуальні і технічні засоби інформаційно-аналітичної роботи.
24. Використання автоматизованих банків даних (АБД), інформаційних
мереж і комунікацій у процесі інформаційно-аналітичної діяльності.
25. Основні різновиди інформаційно-аналітичної діяльності.
26. Методи збору та опрацювання інформації в процесі інформаційноаналітичної діяльності.
27. Системний підхід в інформаційно-аналітичних дослідженнях.
28. Методи розробки гіпотез і вимоги до них.
29. Спостереження як метод збору інформації.
30. Тези та конспекти як спосіб фіксації інформації.
31. Використання методу моделювання та екстраполяції в процесі
інформаційно-аналітичної діяльності.
32. Використання методу експертних оцінок та «мозкового штурму» в
процесі інформаційно-аналітичної діяльності.
33. Використання методу Дельфі і методу аналогії в процесі інформаційноаналітичної діяльності.
34. Контент-аналіз як формалізований метод аналізу документів.
35. Основні характеристики та принципи контент-аналізу.
36. Види контент-аналізу: кількісний і якісний, пошуковий, контрольний,
структурний.
37. Поняття, методи, етапи та типи аналітичних прогнозів.
38. Проблема «пастки часу» і засоби її подолання.
39. Причини викривлення інформації.
40. Інформаційні шуми, бар’єри, фільтри і їх вплив на інформаційноаналітичну діяльність.
41. Негативні сторони дезінформації.
42. Вимоги до захисту несанкціонованого витоку інформації.
43. Способи захисту інформації.
44. Використання системи кодування інформації для її захисту.
45. Взаємозв’язок понять «інформаційна продукція», «інформаційний
продукт», «інформаційна послуга».
46. Класифікація та основні характеристики інформаційно-аналітичної
продукції.
47. Структура інформаційного ринку.
48. Огляд як результат оглядово-аналітичної діяльності.
49. Класифікація і характеристика основних видів оглядів.
50. Структура та методика підготовки оглядових документів.
51. Жанрові модифікації та специфічні риси огляду.
52. Функції огляду та вимоги до його довідкового апарату.
53. Основні етапи підготовки огляду та процеси аналітико-синтетичної
обробки документів.
54. Структура, завдання інформаційного релізу (прес-релізу).
21.
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55. Особливості інформаційного релізу, присвяченого певній особі та
інформаційного релізу, присвяченого певній події.
56. Довідка як інформаційний документ та особливості її підготовки.
57. Види довідок та методика виконання довідки.
58. Методика складання дайджесту.
59. Кліпінг, зведення новин, зведення подій, експрес-інформація.
60. Зміст звіту як інформаційного документа.
61. Формалізована схема викладу інформації у звіті.
62. Вимоги до процесу реферування.
63. Реферат як один з видів документно-інформаційної продукції.
64. Призначення анотації та її функції.
65. Інформаційна робота бібліотек.
66. Фахові видання бібліотек як джерело актуальної наукової інформації.
67. Аналітичні матеріали провідних бібліотек України.
68. Організація інформаційно-аналітичної роботи в державних архівах
України.
69. Напрями інформаційної роботи архівів з громадянами.
70. Веб-сайти архівів України як інформаційно-аналітичні системи.
71. Діяльність Українського науково-дослідного інституту архівної справи та
документознавства.
72. Мережа інформаційно-аналітичних структур (інформаційні агентства,
державні та недержавні інформаційно-аналітичні структури України).
73. Світова практика інформаційно-аналітичного забезпечення політичної
системи.
74. Основні завдання інформаційно-аналітичних структур України.
75. Діяльність Ради національної безпеки та оборони України (РНБОУ).
76. Діяльність Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД).
77. Діяльність Українського центру економічних і політичних досліджень
імені Олександра Разумкова.
78. Діяльність Українського незалежного центру політичних досліджень
(УНЦПД).
79. Діяльність Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД).
80. Діяльність агентства УНІАН.
81. Регіональні недержавні аналітичні центри (НАЦ).
82. Провідні інформаційно-аналітичні центри США.
83. Діяльність Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів
державної влади (СІАЗ).
84. Основні джерела інформації, які використовують співробітники
закордонних представництв.
85. Кулуарна дипломатія як спосіб збирання інформації.
86. Види розвідувальної інформації.
87. Особливості формування розвідувальних технологій в епоху глобалізації.
88. Фактори ризику в роботі аналітика.
89. Технології ведення інформаційної війни.
90. Моделі інформаційних війн.
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6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

Кількість балів
100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
0-59

Теми
семінарських
занять

Теми практичних
занять

Самостійна робота
5х7=35 б.
5х7=35 б.
5х7=15 б.
5х7=20 б.
5х7=25 б.

Види поточного
контролю
Підсумковий
контроль
Модульна контрольна робота 1 –
25 б.
Модульна контрольна робота 2
– 25 б.
Модульна контрольна робота
3 – 25 б.
Модульна контрольна робота
4 – 25 б.
Модульна контрольна
робота 5 – 25 б.

екзамен – 40 б.

психологічні
операції та
війни:
суть, історія,
сучасність –
1+10 б.

Оцінка якості веб-сайтів органів
влади як джерела інформації –
1+10 б.

Інформаційно-аналітичне
забезпечення органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування України – 1+10 б.

Форми і напрями
інформаційноаналітичної роботи.
ІАД бібліотек,
архівів,
інформаційних
агентств та інших
інформаційноаналітичних
структур – 1б.

Поняття,
структура
Вимоги до
та методика
підготовки окремих
створення
видів
інформаційноінформаційних
аналітичних
документів – 1б.
документів –
1+10 б.

Інформаційно-аналітичні структури
як суб’єкт інформаційноаналітичного забезпечення
Інформаційногромадян і влади – 1+10 б.

Інформаційно-аналітична діяльність
архівних установ – 1+10 б.

Інформація як товар на ринку
інформаційних продуктів та послуг
– 1+10 б.

Інформаційні документи як
результат інформаційно-аналітичної
діяльності – 1+10 б.

Оглядові документи як вид
аналітичної продукції – 1+10 б.

Інформаційні шуми, бар’єри,
фільтри і їх вплив на якісні і
кількісні показники інформації –
1+10 б.

1+10 б.

Організація і
аналітичні
технологія
дослідження:
проведення
види, зміст,
інформаційноетапи, методика аналітичної роботи
Комплексні методи досліджень та
– 1+10 б.
– 1б.
базові аналітичні методики –

Методики збору та опрацювання
інформації в процесі ІАД – 1+10 б. Інформаційно-

Інформаційноаналітична
Інформаційна та
діяльність в
інформаційносистемі
аналітична
сучасних
діяльність: сутність,
напрямів
значення для
Роль традиційних та електронних
фахової
суспільного
ресурсів у здійсненні інформаційно- діяльності –
розвитку – 1б.
аналітичної діяльності – 1+10 б.
1+10 б.

Теми лекцій

Сучасний стан законодавчого,
науково-методичного, галузевого
забезпечення інформаційноаналітичної діяльності – 1+10 б.

7. Навчально-методична карта дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність»
Разом: 150 год., лекції – 8 год., семінарські заняття – 8 год., практичні – 24 год., сам. робота – 70 год., мк – 10 год.,
семестровий контроль – 30 год. екзамен
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Тиждень
Модулі
I
II
Змістовий модуль І
III
IV
Змістовий модуль ІI
V
VI
Змістовий модуль ІII
VII
VIII
Змістовий модуль ІV
IX
X
Змістовий модуль V

Назва модуля
Теоретичні основи
інформаційно-аналітичної
діяльності
Інформаційно-аналітичні
дослідження: теоретикометодологічний аспект
Створення інформаційноаналітичної продукції
Інформаційні продукти і
послуги на інформаційному
ринку та в соціокультурній
сфері

Діяльність інформаційноаналітичних структур

Кількість балів за
модуль

94 б.
94 б.
74 б.
79 б.
94 б.

Лекції
відвідування – 1 б.
відвідування – 1 б.
відвідування – 1 б.
відвідування – 1 б.
відвідування –
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