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1. Програма навчальної дисципліни

Предмет вивчення навчальної дисципліни. У сучасних умовах 
інформаційна діяльність відіграє важливу роль у прийнятті рішень на всіх 
рівнях -  від вищого державно-політичного до внутрішньоорганізаційного. 
Зокрема, вироблення ефективної стратегії розвитку держави або великої 
корпорації, обґрунтування напрямів реформ у різних сферах суспільного життя, 
планування розвитку територій та населених пунктів, визначення пріоритетів 
діяльності будь-яких організацій обов’язково потребує проведення системної 
інформаційної роботи. Прийняття поточних організаційних рішень також часто 
є неможливим без належного інформаційно-аналітичного забезпечення.

Успішне здійснення інформаційної діяльності потребує володіння 
відповідною методологією, насамперед її основами, що безпосередньо 
включають методи та засоби.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна пов’язана з навчальними 
дисциплінами «Організація інформаційно-аналітичної діяльності», «Аналітико- 
синтетична обробка інформації», «Документне забезпечення управління», 
«Інформаційний моніторинг» і сприятиме узагальненню знань студентів, 
набутих в інших навчальних курсах.

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Сутність та методологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності
2. Організаційно-методичні основи інформаційно-аналітичної діяльності

Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета дисципліни «Методи та засоби інформаційної діяльності» -  

сформувати теоретичне розуміння змісту та структури інформаційно- 
аналітичної діяльності як складової інформаційної діяльності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи та засоби 
інформаційної діяльності» - надати студентам систематизовані знання з основ 
методології інформаційної діяльності, вміння та навички її практичного 
використання.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

- зміст та структуру методології інформаційної діяльності;
- зміст та процедури реалізації загальнонаукових методів досліджень, 

особливості їх застосування в інформаційній діяльності;
- основи системного підходу, методи системного аналізу та процедури їх 

практичної реалізації.

вміти:
- організовувати інформаційне забезпечення діяльності суб'єктів 

аналітичного процесу, включаючи органи прийняття рішень;
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- обирати інформаційні джерела відповідно до цілей та завдань 
дослідження;

- застосовувати методи практичного документно-інформаційного аналізу в 
процесі інформаційної діяльності;

- застосовувати моделювання та прогнозування в процесі інформаційної 
діяльності;

- обирати та використовувати методи інформаційної діяльності;
- надавати консультативно-методичну допомогу в процесі прийняття 

рішень на основі інформаційного забезпечення управлінської діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 120 годин 4 кредити БСТБ.

Мова навчання: українська мова.

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 
науково-педагогічних працівників кафедри інформаційної діяльності та 
документознавства які безпосередньо проводять заняття.

Структура навчальної дисципліни

Розділ 1. Сутність та методологічні основи інформаційно-аналітичної
діяльності

Тема 1. Інформація та інформаційна діяльність у сучасному світі
Сутність понять “інформація” та “інформаційна діяльність”. Їх значення та 

місце у сучасному світі. Якісні характеристики інформації (корисність; 
точність; достовірність; повнота; коректність; оперативність тощо). 
Класифікації інформації (за способами сприйняття, передачі, подання, за 
сферами суспільної діяльності, за змістом, призначенням тощо). Види 
інформаційної діяльності.

Г Т 1  л  гь •  •  * і  •  О  •  • • •  •Тема 2. Зміст і структура інформаційно-аналітичної діяльності як 
складової інформаційної діяльності

Поняття "інформаційно-аналітичної діяльності" та основні підходи щодо 
його трактування (В.Варенко, І.Захарова, Л.Філіпова І.Кузнєцов, П.Конотопов, 
Ю.Курносов, С.Телешун та ін.). Зміст і структура інформаційно-аналітичної 
діяльності як складової інформаційної діяльності (аналітико-синтетична 
обробка інформації, суб’єкти, об’єкти, процеси, цілі, результати інформаційно- 
аналітичної діяльності). Засоби інформаційно-аналітичної діяльності 
(методологічні, інтелектуальні та технічні).

Тема 3. Поняття методології інформаційно-аналітичної діяльності
Поняття методології. Складові методології: методологія науки, 

методологія наукового дослідження та методологія практичної діяльності 
Зв’язок інформаційно-аналітичної діяльності з методологією наукових
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досліджень (І.Захарова, Л.Філіпова, Ю.Сурмін, П.Конотопов). Структура 
методології наукових досліджень за філософським, загальнонауковим та 
конкретнонауковим рівнями, їх особливості та характеристики.

Тема 4. Зв’язок інформаційно-аналітичної діяльності з науковими 
дослідженнями

Сутність поняття інформаційно-аналітична діяльність. Зв’язок 
інформаційно-аналітичної діяльності з науковими дослідженнями. 
Послідовність етапів наукового дослідження. Процесуальні подібність та 
відмінність наукового дослідження з процесом інформаційно-аналітичної 
діяльності.

Тема. 5. Загальнонаукові методи досліджень та їх застосування у 
інформаційно-аналітичній діяльності

Сутність поняття “метод”. Загальнонаукові методи досліджень. 
Універсальні методи емпіричного та теоретичного пізнання. Аналіз. 
Порівняння. Синтез. Моделювання. Властивості моделей. Аналогія. Індукція. 
Дедукція. Спостереження. Експеримент. Вимірювання. Систематизація. 
Класифікація. Узагальнення. Абстрагування. Ідеалізація. Формалізація. 
Екстраполяція. Сутність даних методів, їх характеристика та особливості 
практичного застосування.

Розділ 2. Організаційно-методичні основи інформаційно-аналітичної
діяльності

Тема 6. Принципи та підходи інформаційно-аналітичної діяльності
Принципи та підходи інформаційно-аналітичної діяльності як різновиду 

пізнавальної діяльності. Принцип. Сутність поняття.. Основні принципи 
інформаційно-аналітичної діяльності. Підхід. Сутність поняття. Базові підходи 
для забезпечення ефективності процесу інформаційно-аналітичної діяльності.

Тема 7. Основи системного підходу
Сутність понять “система” та “системний підхід”. Основні характеристики 

системи (елементний склад, зв’язки, відношення, взаємодії, структура, розподіл 
функцій між елементами системи, цілі, середовище). Закономірності 
функціонування та розвитку суспільних систем. Принципи системного підходу.

Тема 8. Моделювання систем та його застосування у інформаційно- 
аналітичній діяльності

Системне моделювання. Принципи системного моделювання. Процес 
системного моделювання. Різновиди системного моделювання. Типові моделі 
сучасних організаційних структур. Моделі цілепокладання. Модель прийняття 
рішень. Моделі процесу управління.
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Тема 9. Методи системного аналізу в інформаційно-аналітичній діяль
ності

Методи системного аналізу. Методи структурно-функціонального аналізу і 
моделювання (структурний аналіз, функціональний аналіз, структурно- 
функціональний аналіз, процесний аналіз). Метод “дерева цілей”. Дослідження 
взаємовідносин системи з її зовнішнім середовищем (аналіз-SWOT). 
Морфологічні методи. Метод імітаційного моделювання. Метод "сценарію". 
Методи експертних оцінок. Методи індивідуальних експертних оцінок. Методи 
колективних експертних оцінок.
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2. Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, дисципліни
ступінь вищої освіти денна форма заочна форма

навчання навчання

Кількість кредитів БСТБ -  4 Галузь знань
02 «Культура і мистецтво» нормативна

Кількість розділів -  2 Спеціальність 
029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 
справа»

Рік підготовки:
4-й 4-й

Семестр
Загальна кількість годин -  120 7-й 7-й

Лекції
16 год. 4 год.

Семінарські
32 год. 8 год.

Ступінь вищої освіти: 
бакалавр

Практичні
0 год. 0 год.

Самостійна робота
72 год. 108 год.

Вид контролю:
Екзамен



3. Структура навчальної дисципліни
7

Н а зв и  р о зд іл ів  і т ем К іл ь к іс ть  го д и н
д е н н а  ф о р м а З а о ч н а  ф о р м а

В сь о го у  т о м у  ч и с л і В сь о го у  т о м у  ч и с л і
л п сем . с .р. л п сем . с .р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Р озділ  1. С утність та м етодологічні основи ін ф орм ац ій н о-ан аліти чн ої д іяльності

Т е м а  1. Ін ф о р м а ц ія  т а  
ін ф о р м а ц ій н а  д ія л ьн ість  
у  с у ч а с н о м у  св іт і.

12 1 - 3 8 12 - - - 12

Т е м а  2. З м іс т  і с тр у к т у р а  
ін ф о р м а ц ій н о - 
ан а л іт и ч н о ї д ія л ь н о с т і я к  
с к л а д о в о ї ін ф о р м а ц ій н о ї 
д ія л ьн о ст і.

12 1 - 3 8 12 - - - 12

Т е м а  3. П о н я т т я  
м е то д о л о г ії 
ін ф о р м а ц ій н о - 
ан а л іт и ч н о ї д ія л ьн о ст і.

13 2 - 3 8 12 - - - 12

Т е м а  4. З в ’я зо к  
ін ф о р м а ц ій н о - 
ан а л іт и ч н о ї д ія л ь н о с т і з 
н ау к о в и м и  
д о с л ід ж е н н я м и .

13 2 - 3 8 13,5 0,5 - 1 12

Т е м а  5. З а га л ь н о н ау к о в і 
м е т о д и  д о с л ід ж е н ь  т а  їх  
зас т о с у в а н н я  у  
ін ф о р м а ц ій н о - 
а н а л іт и ч н ій  д ія л ьн о ст і.

14 2 - 4 8 13,5 0,5 - 1 12

Р а зо м  за  р о зд іл о м  1 64 8 - 16 40 63 1 - 2 60
Р озділ  2. О рган ізац ійн о-м етодич ні основи іш ю р м ац ійно-анал ітич ної д іяльності

Т е м а  6. П р и н ц и п и  т а  
п ід х о д и  ін ф о р м а ц ій н о - 
ан а л іт и ч н о ї д ія л ьн о ст і.

14 2 - 4 8 13,5 0,5 - 1 12

Т е м а  7. О с н о в и  
си с т е м н о го  п ід ход у .

14 2 - 4 8 13,5 0,5 - 1 12

Т е м а  8. М о д е л ю в а н н я  
си с т е м  т а  й ого  
зас т о с у в а н н я  у  
ін ф о р м а ц ій н о - 
а н а л іт и ч н ій  д ія л ьн о ст і.

14 2 - 4 8 15 1 - 2 12

Т е м а  9. М е т о д и  
си с т е м н о го  ан ал ізу  в 
ін ф о р м а ц ій н о - 
а н а л іт и ч н ій  д ія л ьн о ст і.

14 2 - 4 8 15 1 - 2 12

Р а зо м  за  р о зд іл о м  2 56 8 - 16 32 57 3 - 6 48
Е кзам ен

У сього годин 120 16 - 32 72 120 4 - 8 108



4. Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Інформація та інформаційна діяльність у сучасному світі
1. Сутність понять “інформація” та “інформаційна діяльність”.
2. Якісні характеристики інформації (корисність, точність; 

достовірність; повнота; коректність; оперативність тощо).
3. Класифікації інформації (за способами сприйняття, передачі, 

подання, за сферами суспільної діяльності, за змістом, призначенням 
тощо).

4. Види інформаційної діяльності.
Література: 1, 4,16,17,19, 20, 21, 22, 24.
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Г Т 1  л  г *  • • * 1  • * -» • • • •  •Тема 2. Зміст і структура інформаційно-аналітичної діяльності як 
складової інформаційної діяльності

1. Поняття "інформаційно-аналітичної діяльності" та основні підходи 
щодо його трактування (В.Варенко, І.Захарова, Л.Філіпова
І.Кузнєцов, П.Конотопов, Ю.Курносов, С.Телешун та ін.).

2. Зміст і структура інформаційно-аналітичної діяльності як складової 
інформаційної діяльності (аналітико-синтетична обробка інформації, 
суб’єкти, об’єкти, процеси, цілі, результати інформаційно - 
аналітичної діяльності).

3. Засоби інформаційно-аналітичної діяльності (методологічні, 
інтелектуальні та технічні).

Література: 1, 8, 10, 16, 17, 23, 24, 40, 41.

Тема 3. Поняття методології інформаційно-аналітичної діяльності
1. Поняття методології.
2. Складові методології: методологія науки, методологія наукового 

дослідження та методологія практичної діяльності.
3. Зв’язок інформаційно-аналітичної діяльності з методологією 

наукових досліджень.
4. Структура методології наукових досліджень.
5. Особливості та характеристики трьох рівнів методології наукових 

досліджень (філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий).
Література: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 23, 24, 40, 41.

Тема 4. Зв’язок інформаційно-аналітичної діяльності з науковими 
дослідженнями

1. Сутність поняття інформаційно-аналітична діяльність.



2. Зв’язок інформаційно-аналітичної діяльності з науковими 
дослідженнями.

3. Послідовність етапів наукового дослідження.
4. Процесуальні подібність та відмінність наукового дослідження з 

процесом інформаційно-аналітичної діяльності.
Література: 1, 2, 9, 10, 14, 27, 28, 35, 36, 38, 40, 45.

9

Тема. 5. Загальнонаукові методи досліджень та їх застосування у 
інформаційно-аналітичній діяльності

1. Сутність поняття “метод”.
2. Універсальні методи емпіричного та теоретичного пізнання.
3. Загальнонаукові методи досліджень.
4. Аналіз, види аналізу. Порівняння. Синтез. Сутність даних методів, їх 

характеристика, особливості практичного застосування.
5. Моделювання. Сутність методу. Властивості моделей. Особливості 

практичного застосування.
6. Аналогія. Індукція. Дедукція. Сутність даних методів, їх 

характеристика та особливості практичного застосування.
7. Спостереження. Експеримент. Вимірювання, шкали вимірювання. 

Сутність даних методів, їх характеристика та особливості 
практичного застосування.

8. Систематизація. Класифікація. Узагальнення. Сутність даних 
методів, їх характеристика та особливості практичного застосування.

9. Абстрагування. Ідеалізація. Формалізація. Сутність даних методів, їх 
характеристика та особливості практичного застосування.

10. Екстраполяція. Сутність методу. Види екстраполяції. Особливості 
застосування на практиці.

Література: 2, 9, 10, 14, 17, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 45.

Г Т 1  / ■  1  і  •  •  1  •  О  •  • • •  •Тема 6. Принципи та підходи інформаційно-аналітичної діяльності
1. Принципи та підходи інформаційно-аналітичної діяльності як 

різновиду пізнавальної діяльності.
2. Принцип. Сутність поняття.
3. Основні принципи інформаційно-аналітичної діяльності.
4. Підхід. Сутність поняття.
5. Базові підходи для забезпечення ефективності процесу 

інформаційно-аналітичної діяльності.
Література: 1, 9, 10, 14, 16, 27, 28, 34, 36, 38, 40,41, 45.



Тема 7. Основи системного підходу
1. Сутність понять “система” та “системний підхід”.
2. Основні характеристики системи (елементний склад, зв’язки, 

відношення, взаємодії, структура, розподіл функцій між елементами 
системи, цілі, середовище).

3. Закономірності функціонування та розвитку суспільних систем.
4. Принципи системного підходу.

Література: 5, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 25, 26, 29, 30, 33, 37, 38.

Тема 8. Моделювання систем та його застосування у інформаційно- 
аналітичній діяльності

1. Системне моделювання.
2. Принципи системного моделювання.
3. Процес системного моделювання.
4. Різновиди системного моделювання.
5. Типові моделі сучасних організаційних структур.
6. Моделі цілепокладання.
7. Модель прийняття рішень.
8. Моделі процесу управління.

Література: 8, 11, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 29, 30, 37, 39, 42, 46.

Тема 9. Методи системного аналізу в інформаційно-аналітичній діяль
ності

1. Методи системного аналізу.
2. Методи структурно-функціонального аналізу і моделювання 

(структурний аналіз, функціональний аналіз, структурно- 
функціональний аналіз, процесний аналіз).

3. Метод “дерева цілей”.
4. Дослідження взаємовідносин системи з її зовнішнім середовищем 

(аналіз-SWOT).
5. Морфологічні методи.
6. Метод імітаційного моделювання.
7. Метод "сценарію".
8. Методи експертних оцінок.
9. Методи індивідуальних експертних оцінок.
10. Методи колективних експертних оцінок.

Література: 8, 11, 12, 15, 17, 18, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 38, 43, 44, 46.
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5. Завдання самостійної роботи 
Приблизний перелік тем для самостійної роботи студентів

(написання рефератів)

1. Поняття, основні властивості та види інформації.
2. Масова інформація як найважливіший різновид інформації для суспільства.
3. Законодавство України у галузі інформаційної діяльності.
4. Регулювання питань доступу до інформації в Україні.
5. Поняття та основні характеристики інформаційної діяльності.
6. Інформаційно-аналітична діяльність як складова інформаційної діяльності.
7. Тенденція інформатизації у сучасному світі.
8. Розвиток Інтернету як складова інформатизації суспільства.
9. Зв’язок інформаційної та наукової діяльності.
10. Використання загальнонаукових методів дослідження в інформаційній 

діяльності.
11. Аналіз та синтез як базові методи інформаційної діяльності.
12. Методи екстраполяції: сутність, різновиди, використання в інформаційній 

діяльності.
13. Поняття дедуктивного та індуктивного висновку, їх використання для 

аналізу інформації.
14. Експеримент як метод збору інформації.
15. Сутність методу вимірювання та його роль в інформаційній діяльності.
16. Спостереження як метод збору інформації.
17. Поняття методів узагальнення та абстрагування, їх зв’язок та використання 

для аналізу інформації.
18. Методи систематизації та класифікації як важливі інструменти 

інформаційної діяльності.
19. Метод аналогії та його використання для отримання нової інформації.
20. Метод ідеалізації: сутність та використання у інформаційній діяльності.
21. Метод іменування: сутність та використання у інформаційній діяльності.
22. Метод формалізації: сутність та використання у інформаційній діяльності.
23. Метод порівняння: сутність та використання у інформаційній діяльності.
24. Поняття моделювання та використання моделей для обробки інформації.
25. Поняття системи та основні її характеристики.
26. Сутність системного підходу та його використання в інформаційній 

діяльності.
27. Основні принципи системного підходу.
28. Поняття системного аналізу та його роль у інформаційній діяльності.
29. Методи структурно-функціонального аналізу: поняття, різновиди, 

використання у обробці інформації.
30. Сутність та використання методу SWOT-аналізу.
31. Морфологічні методи аналізу та синтезу інформації.
32. Метод "сценарію": сутність та використання в інформаційній діяльності.
33. Методи експертних оцінок як найважливіші методи аналітичної обробки 

суспільної інформації.
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34. Методи індивідуальних та колективних експертних оцінок: порівняльна 
характеристика.

35. Метод анкетування: сутність та використання в інформаційній діяльності.
36. Сутність методу “мозкової атаки” та його використання для аналізу та 

синтезу інформації.
37. Метод “Дельфі”: сутність та використання в інформаційній діяльності.
38. Метод аналізу ієрархій як інструмент вирішення управлінських проблем.
39. Проблемний аналіз як інструмент вирішення управлінських проблем

6. Індивідуальні завдання

Навчальним планом підготовки бакалавра за спеціальністю «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» в Університеті передбачається, що дисципліна 
“Методи та засоби інформаційної діяльності” є складовою нормативної частини 
циклу професійної та практичної підготовки.

Виходячи з цього, індивідуальне завдання передбачає поглиблене 
опрацювання окремих питань курсу відповідно до тематики дисципліни. 
Індивідуальна робота виконується студентом шляхом визначення низки питань 
для поглибленого вивчення, зокрема, що стосуються питань методології 
інформаційно-аналітичної діяльності, вмінь та навичок її практичного 
використання, самостійного опрацювання різних видів документів та складання 
на їх основі інформаційно-аналітичних продуктів таких, як: оглядів, записок, 
рефератів, повідомлень тощо.

Студент має підготувати або опрацювати надані йому відповідно до 
завдання інформаційно-аналітичні матеріали та ресурси, здійснити коректний 
вибір методологічного інструментарію та провести аналітичне міні 
дослідження і, на цій основі, скласти підсумковий огляд у вигляді аналітичної 
записки або повідомлення, проінтерпретувати одержані результати тощо.

7. Засоби оцінювання

Реалізація навчально-виховних завдань потребує комплексного 
використання різноманітних методів навчання, які мають забезпечити 
взаємопов’язану та цілеспрямовану діяльність педагога й студентів. Методи 
навчання реалізуються через систему прийомів та засобів навчальної 
діяльності. Вони мають забезпечити взаємозв’язок трьох компонентів: 
мотиваційного, організаційно-ділового і контрольно-оцінного. У першому 
випадку треба використовувати методи, спрямовані на формування у студентів 
інтересу до пізнавальної діяльності. У групі організаційно-ділового компоненту 
виділяють методи організації і забезпечення мисленнєвої діяльності 
(індуктивний, дедуктивний, репродуктивного та пошукового характеру). Такі 
методи називають словесними, наочними і практичними. У групі контрольно- 
оцінного компонента визначають методи пов’язані з контролем за навчальною 
діяльністю студентів.

До словесних методів навчання належать: розповідь, пояснення, бесіда,
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лекція. Ці методи використовуються під час лекційних та семінарських занять з 
дисципліни «Методи та засоби інформаційної діяльності».

Розповідь -  це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форму 
розкриття навчального матеріалу з метою спонукання студентів до створення в 
уяві певного образу.

Пояснення -  вербальний метод навчання, за допомогою якого педагог 
розкриває сутність певного явища, закону, процесу. Він ґрунтується не стільки 
на уяві, скільки на логічному мисленні з використанням попереднього досвіду 
студентів.

Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з певної 
галузі знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до 
усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних. З цього 
погляду виділяють два види бесіди: евристичну й репродуктивну. За місцем у 
навчальному процесі розрізняють вступну, поточну й підсумкову бесіди.

Лекція -  це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі 
розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, 
об’єднаних загальною темою.

Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних 
методів. Вони зумовлені діалектичними закономірностями пізнання і 
психологічними особливостями сприймання. Наочні методи передбачають 
насамперед використання демонстрації та ілюстрації. При цьому варто 
зауважити, що ці методи можуть застосовуватись як прийоми реалізації вимог 
інших методів.

Демонстрація -  це метод навчання, який передбачає показ предметів і 
процесів у натурі, динаміці.

Ілюстрація -  метод навчання, за допомогою якого предмети і процеси 
розкриваються через їх символічне зображення (світлини, малюнки, схеми, 
графіки та ін.).

Досить суттєвим у використанні наочних методів навчання є володіння 
технологією і технікою виготовлення й використання засобів демонстрації та 
ілюстрації. Особливої уваги потребує використання технічних засобів 
навчання, й зокрема комп’ютерної техніки. Зазначений метод відіграє значну 
роль у процесі організації самостійної роботи студентів.

Під час виконання самостійної роботи використовуються інтерактивні 
методів навчання (робота у малих групах, мозковий штурм, ситуативне 
моделювання, опрацювання дискусійних питань). Окрім того з метою 
активізації розумової діяльності студентів застосовуються: проблемний виклад 
навчального матеріалу, частково-пошуковий метод.

Проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної 
ситуації, допомогу студентам у виділенні та «прийнятті» проблемного 
завдання, використанні словесних методів (лекції, пояснення) для активізації 
мисленнєвої діяльності студентів, спрямованої на задоволення пізнавального 
інтересу шляхом отримання нової інформації.

Частково-пошуковий метод включає студентів у пошук шляхів, прийомів 
і засобів розв'язання пізнавального завдання. Для забезпечення дієвості цього
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методу необхідно створити проблемну ситуацію і спонукати студентів до 
розуміння і «прийняття» пізнавального завдання; керувати ходом пошукової 
мисленнєвої діяльності студентів з використанням системи логічно вмотиво
ваних запитань; стимулювати і схвалювати пізнавальну діяльність студентів у 
процесі розв'язання навчальних завдань; аналізувати успіхи і помилки, 
труднощі.

Контроль набутих студентами знань відбувається під час традиційного 
опитування на практичних заняттях, де знання оцінюються за п'ятибальною шкалою. З 
метою оцінювання знань використовуються також відкриті та закриті тестові 
запитання. Для зручності блок тестів з однієї теми повинен складати не менше 10 
одиниць. Оцінювання відбувається виходячи з відсотку правильних відповідей 
оцінка ставиться за п'ятибальною шкалою. Нижче наводяться оцінки за виконання 
творчих завдань, які пропонуються студентам.
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Перелік видів творчих завдань для самостійного виконання студентами та їх 
______________________________ оцінка___________________________________

№ Вид роботи Зміст роботи Оцінка
1 2 3 4
1. Реферат Текст реферату обсягом 8-10 стор., 

опорний конспект, за яким він буде 
доповідати на занятті

5-10 б., у залежності від 
повноти викладення 
матеріалу та оформлення.

2. Тести Загальна кількість 20. Складаються з 
запитання і чотирьох відповідей, одна з 
яких правильна.

Від 0,5 до 1 б. за 
одиницю. У залежності 
від змісту, оригінальності, 
зрозумілості для студентів

3. Ситуаційне
завдання

Кожне завдання складається з чітко 
сформульованої ситуації, додаткових 
матеріалів, необхідних для її вирішення 
та з питань, що поставлені до неї, яких 
повинно бути не менше чотирьох-п'яти, 
які потребують чіткої лаконічної 
відповіді.

5-7 б., за кожне завдання.
У залежності від змісту 
завдання, його складності, 
коректності постановки 
питань, придатності для 
використання в аудиторії 
для обговорення та оцінки 
знань студентів.

4. Кросворд Загальна кількість слів-визначень не 
повинна бути меншою 20.
Терміни можуть охоплювати будь-які 
теми дисципліни “Методи та засоби 
інформаційної діяльності”, а також 
споріднені з нею курси дисциплін, такі, 
як: “Аналітико-синтетична переробка 
інформації”, “Організація 
інформаційно-аналітичної роботи”, а 
також з проблем інформації, 
інформаційної та аналітичної діяльності 
тощо.

10-15 балів за один 
кросворд, у залежності 
від оригінальності, 
правильності, кількості 
визначень з дисциплін, що 
рекомендуються для 
опрацювання, а також 
чіткості формулювань 
визначення слів 
зрозумілості їх для інших.



8. Критерії та рейтингова система оцінювання результатів навчання.

Приклад для екзамену
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П о т о ч н и й  к о н тр о л ь П ід с у м к о в и й
к о н тр о л ь С у м аР о зд іл  №  1

Р о зд іл  №  2

Т1 Т 2 Т3 Т 4 Т5 Т 6 Т 7 Т8 Т 9
40 100

5 5 5 5 8 8 8 8 8

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8

Оцінка в 
балах

Оцінка за національною 
шкалою

Оцінка БСТБ
Оцінка Пояснення

90-100 відмінно А відмінне виконання
80-89

добре
В вище середнього рівня

75-79 С загалом хороша робота 
непогано

66-74
задовільно

Б виконання відповідає
60-65 Е мінімальним критеріям

30-59
незадовільно

БХ необхідне перескладання

0-29 Б
необхідне повторне 
вивчення курсу

9. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

1. Як трактується поняття "інформація" відповідно до традиційного 
підходу?

2. Як трактується поняття "інформація" відповідно до кібернетичного 
підходу?

3. Як з точки зору сучасних інформаційних технологій розуміється поняття 
"інформація"?

4. Як співвідносяться інформація та повідомлення?
5. Що таке цінність інформації?
6. Що таке релевантність інформації?
7. Як у інформацію називають органолептичною?
8. За формою подання на які види поділяється інформація?
9. Види інформаційної діяльності
10. Які в Україні спеціальні закони регулюють поширення масової 

інформації?
11. Як в Україні на законодавчому рівні регулюються питання цензури 

масової інформації?



12. На які види, згідно вітчизняного законодавства, поділяється інформація 
з обмеженим доступом?

13. У яких цілях, згідно вітчизняного законодавства, друковані засоби 
масової інформації в Україні не можуть бути використані ?

14. Яка інформація підлягає невідкладному оприлюдненню?
15. Що таке інформаційне суспільство?
16. Назвіть головні продукти виробництва в інформаційному суспільстві? 

Поясніть.
17. Назвіть характерні риси інформаційного суспільства.
18. Розкрийте структуру методології наукових досліджень.
19. Що таке фундаментальні дослідження? Назвіть результат 

фундаментальних досліджень.
20. Що таке прикладні дослідження? Їх відмінність від фундаментальних 

досліджень.
21. Розкрийте зміст і структуру інформаційно-аналітичної діяльності як 

складової інформаційної діяльності.
22. Розкрийте сутність понять метод, принцип, закономірність
23. Назвіть універсальні методи емпіричного та теоретичного пізнання.
24. Що таке загальнонаукова методологія ?
25. Що таке конкретно наукова методологія?
26. Поясніть сутність методу аналізу. Наведіть приклади застосування.
27. Поясніть сутність методу синтезу. Наведіть приклади застосування.
28. Поясніть сутність методу екстраполяції. Види екстраполяції.
29. Поясніть сутність методу дедуктивного висновку. Наведіть приклади 

застосування.
30. Що таке індуктивний висновок? Наведіть приклади застосування.
31. Поясніть сутність методу експерименту. Назвіть ознаки експерименту.
32. Поясніть сутність методу спостереження. У чому полягає його 

відмінність від експерименту?
33. Поясніть сутність методу вимірювання. Які шкали вимірювання ви 

знаєте?
34. Чим відрізняється метод узагальнення від методу класифікації? 

Поясніть.
35. Який метод передбачає створення уявного об’єкта шляхом виділення 

властивості, яку потім доводять до "межі" або "абсолюту"? Наведіть 
приклади.

36. Який метод передбачає перехід від знання одного об'єкта до знання про 
інший об'єкт на основі їх подібності у яких-небудь властивостях? 
Наведіть приклади.

37. Поясніть сутність методу моделювання. Коли доцільним є використання 
моделі?
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38. Розкрийте сутність поняття "система"?
39. Як розкривається суть поняття "система" згідно С.Оптнера?
40. У чому полягає сутність закономірності (закону) необхідної 

різноманітності?
41. У чому полягає сутність закономірності (закону) історичності?
42. У чому полягає сутність закономірності (закону) еквіфінальності?
43. У чому полягає сутність закономірності (закону) цілісності?
44. Розкрийте сутність методу SWOT-аналізу.
45. Розкрийте сутність методу "дерева цілей".
46. Які морфологічні методи досліджень ви знаєте? Розкрийте сутність основних..
47. Розкрийте сутність методу "сценарію". Які види сценаріїв ви знаєте.
48. У чому полягає відмінність дослідницького сценарію від нормативного? 

Поясніть.
49. Назвіть основні методи індивідуальних експертних оцінок. Розкрийте їх 

сутність.
50. Назвіть основні методи колективних експертних оцінок. Розкрийте їх сутність.
51. Що передбачає метод аналітичної експертної оцінки?
52. Що передбачає метод анкетування.
53. Назвіть переваги та недоліки застосування методів експертних оцінок.
54. Розкрийте сутність методу Дельфі.
55. Назвіть основні вимоги для застосування методу "мозкової атаки".
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