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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Курсова робота є обов'язковим елементом навчального процесу у
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського. Вона
виконується кожним студентом і служить підставою для завершення вивчення
дисципліни "Аналітико-синтетична обробка інформації”.
Курсова робота (КР) - це самостійне комплексне наукове дослідження,
виконане студентом. Виконання курсової роботи з тематики аналітикосинтетичної обробки документів розширює і поглиблює знання зі спеціальних
питань дисципліни, розкриває самостійність підходу до їх вирішення складних
питань, вміння правильно застосовувати отримані знання в ефективній
організації системи документознавства
Метою підготовки курсової роботи є поглиблення студентом теоретичних
і практичних знань з дисципліни «Аналітико-синтетична обробка інформації» і
уміння:
• використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні
навички для вирішення певної проблеми у аналітико-синтетичній обробці
інформації;
• знаходити наукові та літературні джерела з визначеної проблеми, теми,
критично їх аналізувати, вивчати та узагальнювати теоретико-методологічні
засади із обраного напряму дослідження;
• аналізувати і правильно оцінювати процеси, які відбуваються у сфері,
пов’язаній з проблемами створення вторинних документів в ході опрацювання
та перероблення первинних документі, як у країні в цілому, так і в окремих
галузях знань та сферах діяльності;
• критично аналізувати зарубіжний досвід вирішення проблем, що
досліджуються, вміти адаптувати його до конкретної ситиуації в Україні;
• узагальнювати статистичні та інші фактичні матеріали, вміти викласти
отриманий матеріал у лаконічній, зрозумілій для читача формі (таблиця, схема,
діаграми тощо);
• проводити всебічну глибоку діагностику ситуації застосовуючи сучасні
методи наукових досліджень та сучасний інструментарій;
• науково обгрунтувувати запропоновані рішення з використанням відомих
методів діагностики;
• використовувати комп'ютерну техніку для аналітичної обробки даних;
• робити висновки та вносити пропозиції, що мають теоретичне і
практичне значення;
• вміти робити доповіді та готувати презентаційні матеріали, які передають
основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним
захистом.
Кожна курсова робота повинна мати оригінальний характер і містити
елементи досліджень. Зміст роботи повинен відповідати назві теми.
Науково-методичне керівництво курсовими роботами здійснюється
викладачами кафедри або залученими для цієї роботи висококваліфікованими
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науковцями та практичними фахівцями з документознавства, діловодства та
інформаційної діяльності, які призначаються завідуючим кафедри і
затверджуються на засіданні кафедри.
Працюючи над курсовою роботою, студент має засвоїти навички
правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності,
формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і
оптимальної структури, роботи з нормативними, нормативно-методичними
документами, літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу
та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних
узагальнень, висновків і пропозицій.
При підготовці курсової роботи студент повинен дотримуватися певних
вимог:
• робота має бути написана державною мовою;
• курсову роботу кожен студент виконує індивідуально;
• курсова робота має бути науковою працею, яка присвячена вирішенню
конкретної проблеми або комплексу проблем з аналітико-синтетичної обробки
інформації;
• запропоновані в роботі пропозиції повинні бути аргументовані і
спиратися на існуючий досвід, порівнюватися з уже відомими рішеннями;
• оформлення курсової роботи має відповідати вимогам, що ставляться до
робіт, поданих до друку;
• при написанні курсової роботи студент повинен посилатися на автора та
джерело, звідки запозичено матеріал або окремі дані. У разі виявлення плагіату,
свідомого зловживання авторськими правами іншого вітчизняного чи
зарубіжного науковця, курсова робота знімається з розгляду.
2. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Процес виконання і підготовка до захисту курсової роботи рекомендується
розділити на ряд етапів.
1. Вивчення методичних вказівок.
2. Вибір теми курсової роботи і подання відповідної заяви (додаток А.і Б).
3. Розробка разом з науковим керівником проектного завдання курсової
роботи.
4. Збирання матеріалів і робота з літературою.
5. Написання курсової роботи та її передача на перевірку науковому
керівнику.
6. Доопрацювання, та оформлення остаточного варіанту курсової роботи.
7. Отримання відмітки наукового керівника про допуск роботи до захисту з
визначенням оцінки за виконану роботу.
8. Здача курсової роботи на кафедру для захисту.
9. Підготовка презентаційних матеріалів та доповіді на захисті.
10. Захист курсової роботи.
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3. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Тематика курсових робіт повинна відбивати актуальні питання, пов’язані з
подальшим розвитком аналітико-синтетичної обробки інформації в Україні.
Вона щорічно затверджується на засіданні кафедри, приблизний перелік тем
наведено у додатку А.
Студент самостійно обирає тему курсової роботи, з врахуванням досвіду
попередньої роботи, наукових інтересів і особистих нахилів.
При виборі теми курсової роботи бажано, щоб була забезпечена її ув’язка з
темою раніше виконананих курсових робіт і науково-дослідної роботи, яка
проводилась при написанні курсових робіт з інших дисциплін. В процесі
вибору теми необхідно врахувати такі критерії, як її актуальність,
перспективність, відповідність профілю навчання студента, можливість
здійснити її виконання силами студента. Студент консультується з питання
остаточного вибору теми курсової роботи з науковим керівником.
Допускається виконання курсових робіт з тем, які сформульовані
студентом разом з науковим керівником і не передбачені тематичним планом
робіт, затверджених кафедрою, якщо вони відповідають профілю навчання
студентів і тематичній спрямованості наукових робіт кафедри.
Обравши тему курсової роботи, студент подає заяву на ім’я завідуючого
кафедри, в якій просить затвердити її. Заяви підписується студентом і
погоджується з науковим керівником (додаток Б).
Кафедра розглядає подані заяви, затверджує теми і наукових керівників.
4. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота як оригінальне теоретично-прикладне дослідження
повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Зміст
курсової роботи визначається її темою. Загальний обсяг роботи має бути в
межах 25-30 сторінок машинописного тексту формату А4 без урахування
переліку використаних інформаційних джерел і додатків.
Увага! До додатків окремим пунктом слід внести пакет документів,
що відповідно до вимог, мають супроводжувати курсову роботу з цього
предмету. Детальніше про вимоги у пункті, що присвячений правилам
оформлення додатків.
План роботи має бути складним, тобто рекомендується така структура
курсової роботи: титульна сторінка, зміст, вступ, три розділи до яких входить
по два-три підрозділи (параграфи), висновки та пропозиції (заключна частина),
перелік використаних інформаційних джерел (список літератури), додатки.
Титульна сторінка курсової роботи оформлюється на кожну роботу,
згідно з формою, наведеною у додатку В даних методичних рекомендацій.
Зміст курсової роботи може займати 1 сторінку. У ньому вказуються
назви всіх параграфів із зазначенням початкових сторінок. Зміст роботи має
відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви
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параграфів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними,
тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.
У вступі (2 стор.) дається обґрунтування актуальності і практичного
значення обраної теми; формулюються мета, завдання і об'єкт дослідження.
Перший параграф (10-12 стор.,) має суто теоретичний характер, містить
літературний огляд теорії проблеми, і висвітлює науково-теоретичні аспекти
та аналіз проблеми. В ньому вивчається вітчизняний та зарубіжний досвід,
міститься аналіз і оцінка стану теоретичних напрацювань з обраної теми. У
цьому параграфі аналізуються існуючі різноманітні погляди (в тому числі
власні) на окремі аспекти проблеми, виявляються невирішені проблеми, що
існують, встановлюються питання, які потребують розв'язання в теоретичному,
методичному та прикладному плані. Параграф обов’язково повинен бути
насичений теоретичною інформацією (оглядом літературних джерел,
публікацій, наукових робіт, звітів при цьому слід обов'язково посилатися на
літературні джерела, публікації, наукові роботи, звіти), що відображає
відповідні результати
досліджень у даній сфері за останні 3-5 років.
Обов’язково мають бути посилання на використані літературні джерела.
Другий параграф (10-15 стор.,) призначається для аналізу стану питань, що
досліджуються. Він повинен містити ґрунтовний аналіз фактичного стану
досліджуваної проблеми. При виконанні аналітичної частини повинні бути
використані різні методи аналізу тощо. Характер і зміст дослідження повинен
базуватися на використанні тих чи інших методів та методик дослідження. В
цьому розділі бажано, щоб автор запропонував власні або зробив
обґрунтування застосування відомих методів дослідження та обробки
інформації, як окремих, так і в комбінації.
У третьому параграфі (10-15 стор.) міститься розгорнута характеристика
напрямів вдосконалення щодо вирішення досліджуваної студентом проблеми
та пропозицій автора з практичного її вирішення
У цьому розділі оцінюється точність та достовірність одержаних
висновків, які узгоджуються з теоретичними даними, формулюються остаточні
висновки і описується їх можливе застосування на практиці.
"Висновки та пропозиції" (2-3 стор.) є завершальною частиною курсової
роботи. Вони містять стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та
узагальнень під час аналізу, пропозицій автора. Висновки повинні бути
конкретними і змістовним, витікати із проведеного дослідження.
"Перелік використаних інформаційних джерел" (список літератури)
містить складений перелік використаних літературних джерел або Web-сайтів.
Список літератури повинен ключати не менше 20 та не більше 40 назв. У
список літератури включаються всі використані джерела, які розміщуються в
алфавітному порядку або в порядку появи посилань в тексті роботи.
Посилання в тексті на джерела наводять у вигляді порядкового номера
джерела за списком у квадратних дужках та сторінки, на якій написана цитата,
наприклад: [14,с.25]. Зразок оформлення списку літератури та порядок
внесення джерел в перелік наведено у додатку Д.
Завершає дослідження «Додаток», який містить таблиці, зразки
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документів, та інші матеріали, опрацьовані автором, але через об’ємність
нерозміщені у текст курсової роботи. У додатки також можуть бути винесені
схеми, таблиці допоміжного характеру, анкети опитування тощо. Додатки
оформляються на окремих сторінках курсової роботи. Кожен додаток
починається з нової сторінки і має свій заголовок і номер.
До додатків обов’язково вноситься пакет документів, який
супроводжує курсову роботу з даного предмета, а саме:
1. анотація;
2. реферат;
3. дайджест використаної літератури (список літератури з
анотаціями);
4. кілька видів планів курсової роботи (простий, складний, тезовий);
5. доповідь для захисту;
6. презентаційні матеріали до доповіді;
7. проект відгуку на виконану роботу. (приклад оформлення документів,
що включені у цей пакет наведено у додатку Г).
5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота має бути виконана і оформлена з додержанням усіх
технічних вимог до курсових робіт. Текст роботи друкується на комп'ютері
через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці на
одному боці аркуша білого паперу формату А4 у текстовому редакторі
"WINWORD" з шрифтом Times New Roman, 14 пт.
Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим - 30 мм,
правим - 15 мм, верхнім - 20 мм, нижнім - 20 мм. Відстань між заголовком і
текстом має бути в межах 15-20 мм. Обсяг курсової роботи включає 25-30
сторінок.
Титульну сторінку (додаток В) включають у загальну нумерацію роботи,
однак на титульній сторінці номер не ставляють, всі інші сторінки
нумеруються арабськими цифрами в правій нижній частині сторінки після
закінчення тексту. Нумерація закінчується останньою сторінкою додатків.
Нумерація сторінок в роботі повинна бути наскрізна.
За титульним аркушем розміщують послідовно сторінку зі змістом роботи,
далі йде вступ, потім параграфи у порядку зростання нумерації, висновки та
рекомендації, список використаних інформаційних джерел, додатки.
У змісті зазначають початкові сторінки кожного параграфу. Назви
параграфів у змісті й тексті мають бути однаковими.
Вступ, перший параграф, висновки і список літератури починаються з
нової сторінки.
Параграфи курсової роботи повинні бути пронумеровані арабськими
цифрами. Після номера параграфу крапка.
Вступ, висновки і пропозиції, список літератури та додатки не
нумеруються.
Заголовки параграфів повинні чітко й коротко відображати їхній зміст.
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Якщо заголовки складаються з двох або більше речень, то їх розділяють
крапкою. В кінці заголовку крапку не ставляють. Підкреслювати заголовки і
переносити слова в загаловках не допустимо. Відстань між заголовками і
наступним текстом повинна бути рівною двом міжрядковим інтервалам.
Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівняння показників.
Систематизований цифровий матеріал подається у формі статистичних таблиць,
які спрощують порівняння та аналіз даних. Якщо виникла необхідність навести
в тексті таблицю, вирівнюючи по правій стороні аркуша, пишуть слово
ставлять її номер. Номер таблиці складається з номеру розділу та порядкового
номера таблиці, відокремлених крапкою «Таблиця 1.1». Назву таблиці
друкують маленькими напівжирними (крім першої великої) та розмішують над
таблицею посередині.
Підпорядковуючись принципу компактного та раціонального викладення
матеріалу, необхідно дотримуватись певних правил технічного оформлення
таблиць, зокрема:
- назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими,
лаконічними, без скорочень; у назві таблиці треба уникати слів «значення,
величина, розрахунок»; обов'язковим є зазначення об'єкта, його часової і
географічної ознак;
- заголовки підрозділів починаються з великої літери (їх вказують в
однині (рік, країна, елемент), одиниці вимірювання - з використанням
загальноприйнятих скорочень, іноді для них відводиться окрема графа); якщо
одиниця вимірювання спільна для всіх наведених у таблиці даних, її вказують
над таблицею;
- якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, її частину
можна перенести на наступну сторінку (тоді в першій частині таблиці нижню
горизонтальну лінію, яка її обмежує, не проводять; над наступною частиною
пишуть «Продовження таблиці...»; заголовки граф (рядків) замінюють
відповідними номерами граф (рядків);
- інформація, що міститься у рядках (графах) таблиці, узагальнюється
підсумковим рядком «Разом» або «Загалом за сукупністю» (коли підсумковий
рядок розміщується першим, то деталізація його подається за допомогою
словосполучення «зокрема» або «з них»; при цьому можна подавати перелік не
всіх, а лише визначальних складових);
- числа, по можливості, необхідно округляти у межах одного і того самого
рядка чи графи обов'язково з однаковим ступенем точності;
- відсутність даних у таблиці позначається відповідно до причин:
а) якщо клітинка таблиці, передусім підсумкова, не може бути заповнена,
ставиться знак «х»;
б) коли відомості про явище відсутні, ставиться три крапки «...» або
«від.»;
в) відсутність самого явища позначається тире (« - »);
г) дуже малі числа записуються (0,0) або (0,00).
- якщо потрібна додаткова інформація, певні уточнення цифрових даних,
до таблиці додається примітка.
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Узагальнення за даними таблиці пишуть у такий спосіб: за даними
таблиці; за результатами аналізу даних таблиці... тощо. Іноді таблиця є
безпосереднім продовженням викладеного матеріалу і граматично пов'язана з
увідною фразою тексту. Тоді використовують спрощені таблиці-висновки без
заголовка. Узагальнені числові дані, які наводяться в таблицях, діаграмах,
графіках, схемах, треба зазначити точно та аргументовано, з посиланням на
відповідні джерела чи власні обчислення.
Приклад оформлення таблиці наведено нижче:
Таблиця 1.1
Динаміка інформаційного наповнення веб-сайтів
окремих центральних органів виконавчої влади
станом на квітень 2018 року, (%)
Орган влади, веб-сайт
Міністерство культури України
http://mincult.kmu.gov.ua/
Міністерство оборони України
http://www.mil.gov.ua/
Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України
http://www.ukrproject. gov.ua/
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України http://www.mon.gov.ua/
Міністерство регіонального розвитку України
http://minregion.gov.ua/
Державна служба молоді та спорту України
http://www.msms.gov.ua/sport/control/uk/index

Рейтинг Рейтинг
2017
20168

Зміна,
(+/-)

46,37

41,85

-4,52

32,42

39,70

7,28

28,23

35,65

7,42

26,02

43,07

17,05

23,37

49,54

26,17

22,63

34,94

12,31

Джерело: Загальні тенденції динаміки інформаційного наповнення веб-сайтів центральних органів
виконавчої влади за період з листопада 2015 року до квітня 2016 року : А налітичний звіт [Електронний

ресурс]
/
Інститут
розвитку
регіональної
http://irrp.org.ua/monitoring/analitics report

преси

-

Режим

доступу

:

Або : [35, с.47]
Всі ілюстрації (рисунки, схеми, діаграми, фотографії та ін.) іменуються
рисунками і їх розміщують у роботі для пояснень властивостей або
характеристик об’єктів дослідження, а також для кращого розуміння тексту
роботи. На ілюстрації мають бути посилання в тексті роботи.
Рисунки розміщають безпосередньо після тексту, в якому про них
згадується вперше, або на наступній сторінці, або у додатку.
За необхідності під рисунком розміщують пояснювальні дані. Слово
«рисунок» і його назву подають після пояснювальних даних.
Рисунки (за винятком рисунків додатків) слід нумерувати арабськими
цифрами. Дозволяється нумерація рисунків в межах розділу. Номер рисунка
складається в цьому разі з номеру розділу та порядкового номера рисунка,
відокремлених крапкою (рис. 1.1.). Наприклад: Рис. 2.1. Динаміка частки
міського та сільського населення у загальній чисельності населення в Україні.
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Рисунок (діаграму, схему тощо), як правило, слід виконувати на одній
сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, то його розміщують
на аркуші більшого формату і розташовують у додатку, крім того рисунок
більшого формату, можна зменшити за допомогою ксерокопіювання і довести
до стандартного формату сторінки А4.
Зразок оформлення рисунку в магістерській кваліфікаційній роботі:
частки (%)
С тр у кту р а р ічн ого в и пуску о п у б л ік о в а н о ї інф орм ації

□ Книжки
□ Газети
□ Наукові видання
□ Журнали
□ Інформаційні підбірки
□ Офісні документи
■ Кінофільми
□ Музичні CD
□ Комп'ютерні CD
□ РУР

Рис. 1.3. Структура річного випуску опублікованої інформації [5, с.135]
Формули розташовуються безпосередньо після тексту, де вони згадуються,
посередині рядка. Вище і нижче залишають не менше одного вільного рядка.
Нумеруються формули арабськими цифрами.
Формули (за винятком тих, які є в додатках) мають нумеруватися
наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які друкують на рівні формули
праворуч у круглих дужках. Номер складається із номера розділу та
порядковою номеру формули, відокремлених крапкою. Номер ставиться в
круглих дужках, праворуч на рівні формули.
Пояснення символів, що входять у формулу, якщо вони не пояснені в
тексті, наводяться безпосередньо під формулою в тій же послідовності.
Одну формулу позначають (1).
Нумерація формул може також здійснюватись у межах розділу. У цьому
разі номер формули складається з номера розділу і порядкового номера
формули, відокремлених крапкою. Приклад: (1.1), (1.2). Посилання в тексті на
порядкові номери формули дають у дужках. Наприклад: ...у формулі (1); (1.2)
тощо.
У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення,
встановлені відповідними стандартами або іншими документами.
Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом,
відокремлюють комою.
Додатки. Матеріал, що доповнює курсову роботу, робочий або довідковий
матеріал розміщується в додатках. Додатками можуть бути: графічний
її

матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів і програм
задач, що розв'язуються на комп'ютері, копії документів, положень про
структурні підрозділи, схеми організаційних структур управління установою
тощо.
Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з
А, за винятком літер Ґ, Є, З, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують
літеру, що позначає його послідовність. Допускається позначення додатків
літерами латинської абетки, за винятком літер І та О. У разі повного
використання літер української та латинської абеток допускається позначення
додатків арабськими цифрами.
Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі,
справа сторінки слова "Додаток" і його позначення. Додаток повинен мати
заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери
окремим рядком.
Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи,
підрозділи, пункти, підпункти.
Запозичена з літературних чи статистичних джерел інформація (формули,
таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов'язкових посилань (у
квадратних дужках) на порядковий номер джерела у списку використаної
літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію.
6. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсову роботу студент подає науковому керівникові у встановлені
терміни. Після перевірки роботи науковим керівником, усунення його
зауважень, вона, підписана автором, з письмовим записом керівника на
титульній сторінці «До захисту» з оцінкою, яку визначає керівник, подається
на кафедру інформаційної діяльності та документознавства, для захисту на
засіданні комісії, призначеної завідувачем кафедри.
7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Захист курсової роботи здійснюється за графіком роботи комісії, яка
призначається завідуючим кафедрою. Після допуску курсової роботи до
захисту розпочинається заключний і найвідповідальніший момент - публічний
захист роботи перед комісією. Погана підготовка і невміла доповідь перед
комісією можуть знизити оцінку, а тому підготовці до захисту курсових
студент повинен надати важливого значення.
Підготовка до захисту звичайно складається із таких етапів:
• Складання конспекту доповіді на комісії;
• Підготовка наочних матеріалів для ілюстрації, найважливіших положень
доповіді;
• Ознайомлення з відгуком, підготовка пояснень і відповідей на зауваженя
у відгуку.
Для доповіді на засіданні комісії студенту виділяється не більше 5-7
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хвилин. Тому доповідач повинен розповісти про найбільш важливі положення
своєї роботи, а з усіх інших розділів обмежитися посиланням на текст роботи.
Головну увагу в доповіді (не менше 70% часу) повинно бути відведено
практичній і експериментальній частині, висновкам і рекомендаціям,
сформульованим за результатами дослідження.
Відповідно до розподілу часу складається конспект доповіді. Наявність
конспекту гарантує ясність і чіткість виступу. Проте читати конспект під час
захисту не рекомендується: текст потрібен тільки для підготовки до виступу.
Дозволяється зачитати лише висновки і пропозиції.
Виступ повинен бути чітким і лаконічним, не бажано відхилятися від
наміченої схеми. По закінченні виступу необхідно уважно вислухати і записати
запитання і зауваження членів комісії або інших присутніх на захисті осіб і
підготовати вичерпні відповіді. Після захисту курсова робота передається на
зберігання до архіву навчального закладу.
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в
досліджуваній галузі, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та
відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені критерії
оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в
додатку Е.
Остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової
роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, що враховує:
1) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником 0-75 балів;
2) оцінювання захисту курсової роботи - 0-25 балів.
Оцінка в
балах

Оцінка за національною
шкалою

90-100
80-89

відмінно

75-79
66-74
60-65

добре
задовільно

30-59

Оцінка
А
В
С
Б
Е
БХ

незадовільно
0-29

Б

Оцінка БСТБ
Пояснення
відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне
вивчення курсу
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Додаток А.
Тематика
курсових робіт з дисципліни
„Аналітико-синтетична обробка інформації”
1. Сутність аналітико-синтетичної обробки інформації.
2. Структура та конструкційні особливості навчальних видань.
3. Структура та конструкційні особливості наукових видань
4. Структура та конструкційні особливості довідкових видань.
5. Аналіз і синтез інформації у структурі інтелектуальної роботи з
текстами документів.
6. Види аналітико-синтетичної обробки інформації.
7. Вторинні документи як результати аналітико-синтетичної обробки
інформації.
8. Довідковий апарат у аналітико-синтетичній обробки інформації
9. Технологія пошук первинних документів при аналітико-синтетичній
обробки інформації.
10. Сутність тексту як джерела інформації та об’єкту згортання.
11. Роль та місце слів-ориєнтирів у аналітико-синтетичній обробки
інформації.
12. Властивості тексту та їх використання з метою аналітико-синтетичної
переробки і згортання інформації.
13. Особливості процесу читання та робота над прочитаним.
14. Способи запису прочитаного
15. Основні способи інтелектуальної роботи з текстом.
16. Логічні та графічні розуміння тексту.
17. Навчальна література та особливості її створення.
18. Особливості та характеристика нового покоління навчальної літератури.
19. Способи викладання відомостей у навчальних текстах.
20. Засоби самоконтролю студента за самостійною роботою.
21. Зміст та мета наукових повідомлень.
22. Наукові документи та їх характеристика.
23. Наукова література, характеристика основних її видів.
24. Основні риси стилю наукового викладу.
25. Логічна та композиційна структура тексту наукового документа.
26. Сутність формалізації, формалізованого аналізу тексту.
27. Види формальних текстових ознак у наукових текстах та їх
характеристика
28. Формалізований аналіз наукових документів.
29. Об’єкти та цілі формалізованого згортання інформації.
30.
Методика формалізованого аналізу наукових документів та сфера їх
застосування.
31. Сутність та правила бібліографічного опису документів.
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32. Бібліографічні посилання в структурі навчальних та наукових
документів.
33. Бібліографічне індексування: цілі та задачі.
34. Анотація як різновид вторинних документів.
35. Реферат як різновид вторинних документів.
36. Методи перетворення інформації при реферуванні.
37. Правила редагування та оформлення реферату.
38. Сутність, поняття та види оглядів.
39. Визначення та основні особливості науково-аналітичного огляду.
40. Сутність поняття «план» та їх види.
41. Плани науково-аналітичних документів та їх особливості
42. Конспект як вид аналітико-синтетичної обробки інформації.
43. Сутність поняття «конспект» та їх види.
44. Курсова робота: сутність, цілі, задачі, вимоги.
45. Бакалаврська робота: призначення, цілі, задачі, загальні та спеціальні
вимоги до них.
46. Дипломна робота (проект): призначення, цілі, задачі, загальні та
спеціальні вимоги до них.
47. Дисертаційна робота призначення, цілі, задачі, загальні та спеціальні
вимоги до них.
48. Науковий звіт: призначення, цілі, задачі, вимоги до нього.
49. Порядок захисту курсової та дипломної роботи (проекту).
50. Стандарт вузу на курсові та дипломні роботи (проекти) як нормативна
та технологічна основа їх виконання.
51. Виступ та доповідь як типові види публічної промови.
52. Мультимедійна презентація у складі виступу та доповіді.
53. Відгук як різновид аналітичного вторинного тексту.
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Додаток Б
Форма заяви студента (ки) на написання курсової роботи
Т.в.о. зав. кафедри
інформаційної діяльності
та документознавства
доц. Данькевич Ю.В.
студента(ки) III курсу
навчально-наукового інституту
муніципального управління
та міського господарства
_____________форми навчання

ЗАЯВА
Прошу закріпити за мною тему курсової роботи з дисципліни «Аналітикосинтетична обробка інформації» (назва теми)_______________________________

20__р.

Підпис студента

РІШЕННЯ ЗАВІДУЮЧОГО КАФЕДРИ
Дозволити студенту_________________________________
писати курсову роботу на вказану вище тему.
Науковим керівником призначити_____________________
(прізвище, ініціали, посада)

Т.в.о. зав.кафедри інформаційної діяльності
та документознавства

”

“___________20__р.
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Додаток В
Зразок форми титульної сторінки курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Кафедра інформаційної діяльності та документознавства

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ»
на тему:
«БІБЛІОГРАФІЧНЕ ІНДЕКСУВАННЯ: ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ»

Студента (ки) 3 курсу групи ДІД - 31
Спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа»
Рибченко Людмили Іванівни
Керівник к.е.н., доцент Заікіна О.О.
Національна ш кала_______________
Кількість балів:____ Оцінка: ECTS _

Київ - 201
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Додаток Г
Зразки документів, які обов’язково додаються до курсової роботи
гч

•••

Зразок написання анотації:
Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової
літератури / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — К.:
НБУВ, 2002. — 212 с.
У монографії висвітлено історію розвитку реферативної справи в світі та
сучасний стан науково-інформаційної діяльності в Україні. Запропоновано нову
концепцію побудови національної системи реферування, що ґрунтується на
поєднанні принципів розподіленого аналітико-синтетичного опрацювання
потоку вітчизняних наукових видань суб'єктами системи документальних
комунікацій і централізованого формування загальнодержавної реферативної
бази даних. Викладено методику аналітико-синтетичного опрацювання потоку
наукової літератури, що базується на використанні ресурсоощадних
комп'ютерних технологій. Розглянуто архітектуру національної системи
реферування, форматне та лінгвістичне забезпечення бази даних "Україніка
наукова", яка є ядром системи, основою для підготовки галузевих серій
Українського реферативного журналу.

Зразок написання реферату:
Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової
літератури / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — К.:
НБУВ, 2002. — 212 с.
Інформація — національний ресурс, збереження, розвиток і раціональне
використання якого є проблемою державного значення. Законами України "Про
науково-технічну інформацію", "Про наукову і науково-технічну діяльність"
перед бібліотеками та органами НТІ поставлено завдання кардинального
вдосконалення інформаційного забезпечення сталого розвитку суспільства, що
передбачає, зокрема, досягнення якісно нового рівня обслуговування вчених і
спеціалістів на основі традиційних і новітніх інформаційних продуктів та
послуг і має розширити доступ до документографічних і фактографічних баз
даних (БД), а також електронних видань, активно створюваних останніми
роками.
У передмові книги відзначено, що реферативні ресурси є інтегруючою
основою інформаційної сфери науки. Реферативні журнали та бази даних
здійснюють оперативне інформування вчених і фахівців про наукову
літературу, відбивають найбільш суттєвий фактографічний матеріал,
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забезпечують ретроспективний пошук публікацій, зменшують негативний
вплив розсіяння інформації, викликане диференціацією наук, повідомляють про
досягнення в суміжних галузях наук, сприяють інтеграції наукових напрямів і
дисциплін тощо. Відсутність в Україні цілісної системи реферування стала
завадою на шляху якісного бібліотечно-бібліографічного обслуговування,
міждержавного обміну науковою інформацією, виходу інтелектуальних
напрацювань вітчизняних учених і фахівців у світовий простір і причиною
інших втрат, насамперед у сфері інформаційного суверенітету та авторського
права. В цілому ж констатується, що створення інтегрованої системи
реферування є одним з пріоритетних завдань інформаційних установ держави.
У першому розділі книги розглядається історія зародження й основні етапи
розвитку реферування в світі, терміносистема науково-інформаційної
діяльності та теоретичні основи аналітико-синтетичної обробки документів.
Значну увагу приділено аналізу терміна реферат, розгляду його функцій і
відмінностям інформативних та індикативних рефератів. Позитивної оцінки
заслуговує розгляд з системних позицій комплексу інформаційних видань
(бібліографічних, реферативних, оглядово-аналітичних), які забезпечують
послідовне звуження обсягу інформації за умов одночасного її якісного
ущільнення. Завдяки цьому збільшується надійність системи інформаційних
видань у цілому.
Другий розділ присвячено викладенню історії становлення реферативної
справи в Україні, що на першому етапі проходило методом "проб і помилок".
Різні інформаційні установи держави здійснювали підготовку та видання
галузевих реферативних журналів без будь-якої координації. Так, з 1993 р.
видається "Медичний реферативний журнал", але в ньому відбиваються не
досягнення вітчизняних учених, а окремі зарубіжні публікації. З 1999 р.
виходить реферативний журнал "Агропромисловий комплекс України", який
сьогодні, на жаль, не забезпечує оперативності подання матеріалів і
регулярності виходу номерів у світ. В 1996 р. Інститутом проблем реєстрації
інформації НАН України (ІПРІ) започатковано Український реферативний
журнал "Джерело". Однак на початковому етапі й це видання не було
позбавлене певних недоліків, головним з яких були обмеженість кола
реферованих видань і відсутність систематичного розміщення матеріалів.
У роботі відзначено, що цілісний підхід до реферування літератури
гуманітарного профілю запропонувала Книжкова палата України, яка з 1997 р.
почала видавати реферативний журнал "Політика. Політичні науки", а з 1998 р.
— "Економіка. Економічні науки". Характерними для них є наукова
обґрунтованість структури журналів, повнота охоплення публікацій,
змістовність (за рахунок використання рефератів інформативного типу),
наявність розвиненого довідково-пошукового апарату, який складається з
покажчика авторів, алфавітно-предметного покажчика та покажчика
використаних періодичних і продовжуваних видань.
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Зразок написання плану роботи:
Простий:
Вступ
1. Реферування в системі наукової комунікації
2. Становлення реферативної справи в Україні
3. Створення Національної системи реферування
Висновки та пропозиції
Додатки
Список використаної літератури

Складний:
Вступ
Розділ 1. Реферування в системі наукової комунікації
1.1. Виникнення та основні етапи розвитку реферування
1.2. Терміносистема науково-інформаційної діяльності
1.3. Теоретичні засади аналітико-синтетичної обробки документів
Розділ 2. Становлення реферативної справи в Україні
2.1. Витоки вітчизняної системи реферування
2.2. Українські реферативні видання 90-х років XX ст.
2.3. Реферування та інформаційно-аналітична діяльність
Розділ 3. Створення Національної системи реферування
3.1. Міжнародні реферативні інформаційні системи
3.2. Концепція системи реферування української наукової
літератури
3.3. Кооперативна технологія формування реферативних ресурсів
3.4. Національні реферативні ресурси в інфосфері України та світу
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
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Зразок оформлення дайджесту
літератури з анотаціями);

використаної літератури

(список

Дайджест використаної літератури
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів. - К.:
Знання, 2006.- 331с.
Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітикосинтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Це єдиний в
Україні підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та
організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як
єдине ціле. Висвітлено теорію, історію і методику складання бібліографічних
описів, індексування, предметизації, систематизації, реферування та анотування
документів. Розкрито особливості основних інформаційних продуктів як
результатів наукової обробки документів: бібліографічних, реферативних,
оглядових
та
аналітичних.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, докторантів,
фахівців сфери документної комунікації, керівників підприємств, установ,
організацій, широкого кола читачів.
Палеха Ю. І., Управлінське документування (ч. 1, Організація загального
діловодства) . - К. : ЄУФІМБ, 2003. - 187 с.
У
посібнику
комплексно
висвітлено
питання
управлінського
документування з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке
подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної
системи, як вияв вищої потреби об'єкта управління у певному рівні
впорядкування, як культура операційної управлінської технології.
Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і
висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті
характеристики основних нормативних положень щодо створення документів,
велика увага приділена систематизації документації.
Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників канцелярій,
викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури документування.
Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової
літератури / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — К.:
НБУВ, 2002. — 212 с.
У монографії висвітлено історію розвитку реферативної справи в світі та
сучасний стан науково-інформаційної діяльності в Україні. Запропоновано нову
концепцію побудови національної системи реферування, що ґрунтується на
поєднанні принципів розподіленого аналітико-синтетичного опрацювання
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потоку вітчизняних наукових видань суб'єктами системи документальних
комунікацій і централізованого формування загальнодержавної реферативної
бази даних. Викладено методику аналітико-синтетичного опрацювання потоку
наукової літератури, що базується на використанні ресурсоощадних
комп'ютерних технологій. Розглянуто архітектуру національної системи
реферування, форматне та лінгвістичне забезпечення бази даних "Україніка
наукова", яка є ядром системи, основою для підготовки галузевих серій
Українського реферативного журналу.
Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність у державному управлінні:
технологічний аспект // Актуальні проблеми державного управління. - Д.:
ДФ УАДУ, 2000. - Вип. 3 (3). - С. 27-48.
У статті розглядаються основні концептуальні підходи до розуміння
природи аналітики державного управління як системи, що поєднує в собі
проблемний, методологічний, інформаційно-технологічний, організаційний,
цінісно-нормативний, кадровий аспекти. Відповідно до кожного аспекту
обґрунтовується класифікація державно-управлінської аналітики, виділяються
тенденції її розвитку.
Ключові слова: державно-управлінська аналітика, проблемний аспект
аналітики, методологічний аспект аналітики, організаційний аспект аналітики,
ціннісно-нормативний аспект аналітики, кадровий аспект аналітики,
інформаційно-технологічний аспект аналітики, види аналітичної діяльності.
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Проект відгуку на виконану роботу:
В ІД Г У К

на монографію Сороки М.Б.
Національна система реферування української наукової літератури
Останніми роками в розвинених країнах Заходу та Росії має місце
зростання випуску монографічної літератури з бібліотечної проблематики. Її
основна спрямованість — визначення напрямів розвитку бібліотек в умовах
переходу до інформаційного суспільства. В Україні кількість фундаментальних
робіт у галузі бібліотекознавства та бібліографознавства, з одного боку,
незначна, а з другого — в них розглядаються не нагальні проблеми розвитку
інформаційної сфери суспільства, а здебільшого питання бібліотечної та
архівної історіографії. Тому як позитивне явище слід розглядати вихід
монографії М.Б.Сороки "Національна система реферування української
наукової літератури", присвяченій актуальній проблемі розвитку в Україні
ключового напряму науково-інформаційної діяльності — реферативній справі.
У передмові книги відзначено, що реферативні ресурси є інтегруючою
основою інформаційної сфери науки. Реферативні журнали та бази даних
здійснюють оперативне інформування вчених і фахівців про наукову
літературу, відбивають найбільш суттєвий фактографічний матеріал,
забезпечують ретроспективний пошук публікацій, зменшують негативний
вплив розсіяння інформації, викликане диференціацією наук, повідомляють про
досягнення в суміжних галузях наук, сприяють інтеграції наукових напрямів і
дисциплін тощо. В цілому ж констатується, що створення інтегрованої системи
реферування є одним з пріоритетних завдань інформаційних установ держави.
У першому розділі книги розглядається історія зародження й основні етапи
розвитку реферування в світі, терміносистема науково-інформаційної
діяльності та теоретичні основи аналітико-синтетичної обробки документів.
Другий розділ присвячено викладенню історії становлення реферативної
справи в Україні, що на першому етапі проходило методом "проб і помилок".
Різні інформаційні установи держави здійснювали підготовку та видання
галузевих реферативних журналів без будь-якої координації. У роботі
відзначено, що цілісний підхід до реферування літератури гуманітарного
профілю запропонувала Книжкова палата України, яка з 1997 р. почала
видавати реферативний журнал "Політика. Політичні науки", а з 1998 р. —
"Економіка. Економічні науки".
У монографії обґрунтовано, що головною концептуальною засадою
побудови цілісної системи реферування в Україні має стати поєднання
принципів розподіленої аналітико-синтетичної переробки вітчизняної наукової
літератури з централізованим формуванням загальнодержавної реферативної
бази даних і підтримкою багатоаспектного використання її інформаційних
ресурсів.
Позитивної оцінки заслуговують викладені автором напрями подальшого
розвитку системи реферування. На її основі створюється наукова електронна
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бібліотека України, в якій реферативна база даних складає основу пошукового
апарату, забезпечуючи виявлення потрібних користувачам документів за будьяким терміном з реферату.
Слід відзначити особистий внесок М.Б. Сороки у вирішення розглянутої в
монографії проблеми. Вона є безпосереднім розробником концептуальних
положень системи реферування.
Позитивно оцінюючи високий науковий рівень монографії, потрібно
висловити ряд зауважень. Передусім необхідно вказати на недостатню
практичну дієвість запропонованих механізмів організації взаємодії
інформаційних установ України при формуванні інтегрованого реферативного
ресурсу.
У цілому ж слід привітати появу в Україні ґрунтовної роботи, присвяченої
нагальній проблемі бібліотекознавства та науково-інформаційної діяльності,
вирішення якої сприятиме просуванню нашої держави до інформаційного
суспільства. Книга безперечно матиме практичне значення не лише для
України, а й для будь-якої іншої держави, що приступає до створення власних
інформаційних ресурсів. Побажаємо автору продовжити втілення всіх тих
напрямів розвитку національної системи реферування, які викладено в її
монографії.

Доктор наук, професор

(підпис)

прізвище, ім’я, по батькові
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Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та
правила складання», який установлює види бібпосилань, правила та
особливості їхнього складання і розмішування у документах.
ДСТУ 8302:2015 містить інформацію про:
• види бібліографічих посилань та правила їхнього складання;
• особливості складання комплексного бібліографічного посилання;
• особливості складання бібліографічного посилання на електронний ресурс;
• особливості складання бібліографічного посилання на архівний документ
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Додаток Е
Параметри та критерії оцінювання курсової роботи
Параметри оцінювання

Діапазон оцінки,
балів

О ц ін ю ванн я якості
к урсов ої роботи

0 - 75

Відповідність змісту
курсової роботи темі та
затвердженому плану

0-15

Критерії оцінювання за бальною
шкалою

0 - зміст жодного з параграфів
курсової роботи не відповідає
затвердженому плану
5 - зміст одного параграфу курсової
роботи відповідає затвердженому
плану
10 - зміст двох параграфів курсової
роботи відповідає затвердженому
плану
15 - зміст усіх параграфів курсової
роботи відповідає затвердженому
плану

Ступінь розкриття
теоретичних аспектів
проблеми, обраної для
дослідження, та
коректність
використання
понятійного апарату

0-15

0 - понятійний апарат не
сформовано; теоретичні аспекти
проблеми не розкриті
5 - понятійний апарат сформовано,
але теоретичні аспекти проблеми не
розкриті
10 - понятійний апарат сформовано,
теоретичні аспекти проблеми
розкриті частково
15 - понятійний апарат сформовано,
теоретичні аспекти проблеми
розкриті

Наявність критичних
співставлень та
узагальнень різних точок
зору та підходів до
постановки та
розв’язання проблеми

0-15

0 - критичні співставлення та
узагальнення відсутні
10 - критичні співставлення наявні,
але узагальнення відсутні або
некоректні
15 - критичні співставлення наявні
та супроводжені коректними
узагальненнями

Ступінь використання
фактологічного

0-10

0 - фактологічний матеріал не
використаний
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5 - залучений фактологічний
матеріал, особливості прояву та
розв’язання проблеми на
вітчизняних підприємствах не
висвітлені

матеріалу; висвітлення
особливостей прояву та
розв’язання
досліджуваної проблеми
у практиці вітчизняних
підприємств

Обсяг та адекватність
використаних при
написанні роботи
першоджерел та
дотримання етики
посилань

10 - залучений фактологічний
матеріал, досвід вітчизняних
підприємств висвітлений
0-10

0 - залучені матеріали лише
навчальних підручників та
посібників (до 10 джерел), етика
посилань не дотримана
5 - залучені матеріали навчальних
підручників та посібників,
періодичних видань (11-15 джерел),
етика посилань дотримана частково
10 - залучені матеріали навчальних
підручників та посібників,
монографій, статистичних збірників
та довідників, періодичних видань та
мережі Internet (більше 15 джерел),
етика посилань дотримана

Відповідність
оформлення курсової
роботи встановленим
вимогам

0-10

0 - текст курсової роботи оформлено
з суттєвими порушеннями
встановлених вимог
5 - текст курсової роботи оформлено
з незначними порушеннями
встановлених вимог
10 - текст курсової роботи
оформлено у відповідності до
встановлених вимог

О ц ін ю ванн я захи сту
к урсов ої роботи

Вміння чітко та стисло
викласти основні
результати дослідження

0 - 25

0-10

0 - студент неспроможний чітко та
стисло викласти основні результати
дослідження
5 - студент невпорядковано
викладає основні результати
дослідження
10 - студент спроможний чітко та
стисло викласти основні результати
дослідження
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Використання
роздаткового
ілюстративного
матеріалу

0-5

Повнота, глибина,
обґрунтованість
відповідей на питання

0-10

0 - роздатковий ілюстративний
матеріал не використано
5 - доповідь супроводжена
роздатковим ілюстративним
матеріалом
0 - студент неспроможний надати
відповіді на поставлені питання
5 - студент надає неповні, поверхові,
необгрунтовані відповіді на
поставлені питання
10 - студент надає повні, глибокі,
обґрунтовані відповіді на поставлені
питання
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