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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів комплексного 

уявлення про історію та закономірності розвитку інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи, розкриття сучасних наукових засад інформаційно-

аналітичної діяльності, документознавства, бібліотекознавства та 

архівознавства,  ознайомлення з теорією та практикою роботи сучасних 

інформаційних, бібліотечних та архівних установ в Україні та за кордоном. 

 

http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/ibas_ki_2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1A6CXz4VaVSPYEgds1af0roqafR5Y3RvE/view?usp=sharing


Завдання: вивчення сутності та ролі інформаційно-аналітичної 

діяльності в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки, засвоєння 

теоретичних та організаційно-правових основ інформаційно-аналітичної 

діяльності, принципів, методів, форм і способів ведення конкурентної 

розвідки  

Мова викладання: українська. 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності (в т.ч. конкурентна розвідка)» 

покликана допомогти студенту отримати: 

уявлення 

- про основні відкриті джерела інформації і постачальників консалтингових 

послуг в області економічної безпеки в Україні і за кордоном 

знання: 

- сутність і значення інформаційно-аналітичної діяльності в системі 

забезпечення діяльності різних підприємств; 

- основні методи і засоби пошуку , систематизації , обробки , передачі та 

захисту інформації; 

- принципи, методи, форми і способи ведення конкурентної розвідки; 

- теоретичні і організаційно-правові основи інформаційно-аналітичної 

діяльності щодо забезпечення діяльності різних підприємств; 

- сучасні програмні продукти, необхідні для вирішення економіко - 

статистичних завдань ; 

- склад, функції і конкретні можливості довідкових та інформаційно-

пошукових систем ; 

- сучасні інформаційні технології та інформаційні системи інформаційно- 

аналітичної діяльності щодо забезпечення діяльності організації ; 

- нормативні правові акти у сфері захисту інформації ; 

- методи , способи і заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки в 

професійній діяльності. 

уміння: 

- організовувати інформаційно-аналітичну роботу щодо забезпечення 

діяльності підприємства (організації ) ; 

- використовувати інформаційні технології та інформаційні системи 

інформаційно-аналітичної діяльності щодо забезпечення діяльності 

організації ; 

- проводити вивчення ділових партнерів і конкурентів, пошук, збір і 

перевірку потенційних партнерів ; 

- виконувати інформаційно-аналітичну роботу за матеріалами засобів 

масової інформації та ресурсами Інтернет; 

- використовувати методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки з 

метою запобігання несанкціонованому доступу, зловмисної модифікації, 

зловмисної модифікації або втрати інформації , що становить державну 

таємницю , та іншої службової інформації. 

- навички: 

- комп'ютерної обробки службової документації , статистичної інформації 



та ділової графіки; 

- роботи з інформаційно-пошуковими та інформаційно-довідковими 

системами та базами даних, що використовуються у професійній 

діяльності; 

- забезпечення захисту інформації , що становить державну таємницю , та 

іншої службової інформації . 

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Компетентності, якими повинен оволодіти студент, вивчивши курс 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення професійної діяльності» 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у 

інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що 

передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

ЗК6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ФК5 Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом 

проведення аналізу інформаційних потоків та масивів. 

ФК7   Здатність використовувати у фаховій діяльності знання наукових 

принципів та методів архівознавства та бібліотекознавства, стратегії, моделі, 

стандарти та методи розвитку й адміністрування бібліотечних та архівних 

систем. 

 Інноваційна, аналітична та експертна діяльність: 

ФКС5 Здатність вибирати методи, засоби та відповідне професійне обладнан-

ня з метою здійснення професійної діяльності в професійній сфері, володіння 

методами організації та проведення інформаційно-аналітичних досліджень, 

набуття, подання, структурування, виведення знань, здатність обирати інфор-

ма-ційне програмне забезпечення з метою проведення наукових досліджень. 

 Виробничо-технологічна діяльність: 

ФКС10 Здатність обстежувати, планувати та створювати організаційні 

структури управління відповідно до потреб інформаційно-документної 

діяльності 

ФКС13 Володіння технологіями системного аналізу інформаційної діяльності 

ФКС14 Забезпечувати роботу з конкурентної розвідки, інформаційно-

аналітичного супроводження бізнесу. аналізувати, розробляти та управляти 

вимогами споживачів. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

За загальними та загально-професійними компетентностями (ПРН): 

ПРН3 - Формувати стратегії системної організації, модернізації, 

підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та 

архівною діяльністю; 

ПРН4 - Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання 

наукової та управлінської інформації. 



ПРН6 - Здійснювати організацію та управління інформаційно-

аналітичною діяльністю на підприємствах та установах 

ПРН7 - Створювати та реалізовувати затребувані споживачами 

інформаційні продукти та послуги. 

За спеціалізовано-професійними компетентностями освітньої 

програми:  

ПРНС1 - Знання методів роботи зі знаннями: методів набуття, подання, 

структурування, виведення знань. 

ПРНС2 - Знання текстологічних методів видобування знань і методів 

видобування знань із експертів. 

ПРНС4 - Знання особливостей організації діяльності інформаційних, 

інформаційно-аналітичних та аналітико-прогностичних структурних 

підрозділів організацій з метою забезпечення сталого розвитку цих 

організацій відповідно до міжнародних стандартів. 

ПРНС5 - Використовувати методи конкурентної розвідки для стійкого 

розвитку організації та отримання конкурентних переваг 

ПРНС6 - Проводити аналіз інформації та її змістовну обробку. 

ПРНС7 - Використовувати методи проведення експертизи цінності, 

систематизації, обліку документів та формування архівних фондів. 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ 

 

вступ до 
спеціальності  

(в т.ч. 
конкурентна 

розвідка)

Інтернет -
технології 

опрацювання 
консолідованих 
інформаційних 

ресурсів

Управління 
діловими 

інформаційними 
ресурсами

Консолідовані 
інформаційні 
ресурси баз 

даних та знань

Методологія 
захисту 

інформації

Технології 
менеджменту 

знань

Інформаційно-
аналітичне 

забезпечення 
професійної 
діяльності



 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Види робіт за навчальним планом Години 

Аудиторні заняття, у т.ч.: 45 

Лекції 15 

Лабораторні роботи 30 

Практичні заняття — 

Самостійна робота, у т.ч.: 75 

Підготовка до аудиторних занять 60 

Підготовка до модульного контролю (2 модулі) 15 

Підготовка до підсумкового контролю (залік) 15 

Всього: 120 (4) 

кредитів) Форма підсумкового контролю Екзамен 

 
ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники 

3. Силабус 

4. Програмне забезпечення: 
5. Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних  

досягнень 

6. 

Засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового 

контролю) 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л лаб п Інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. «Складові інформаційної діяльності» 

Тема 1. 

Спеціальність 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа»  

в підготовки 

фахівців 

12 2 - 
  

8 12 1 - 
  

11 



Тема 2. 

Консолідована 

інформація у 

системі 

інформаційних 

наук 

12 2 6 
  

6 12 1 2 
  

9 

Тема 3. 

Інформаційний 

пошук 

26 2 6 
  

18 26 1 2 
  

23 

Тема 4. Обробка 

та просування 

інформації. 

Представлення  

консолідованої 

інформації 

30 3 6 
  

21 30 2 2 
  

26 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

80 9 18 
  

53 80 5 6 
  

69 

 
 

 

Змістовий модуль 2. «Інформаційні системи і технології та 

конкурентна розвідка 

 

Тема 5. 

Інформаційні 

системи  та 

технології у 

процесі 

консолідації 

інформації 

20 4 6 
 

 10 20 0,5 2 
 

 17,5 

Тема 6. 

Конкурентна 

розвідка 

20 2 6 
 

 12 20 0,5 2 
 

 17,5 

 
Разом за 

змістовим 

модулем 2 

40 6 12 0 0 22 40 1 4 

 

 35 

Усього годин 120 15 30 0 0 75 120 6 10 
 

 104 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Компетентності Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 2. Консолідована інформація у 

системі інформаційних наук 

ЗК6, ФК3, ФК4, 

ФК11 

6 2 

2 Тема 3. 

Інформаційний пошук та аналітика 

ЗК9, ФК5, ФК10,  

ФК12 

6 2 

3 Тема 4. Обробка та просування 

інформації. Представлення  

консолідованої інформації 

ФКС3, ФКС10, 

ФКС7 

6 2 

4 
Тема 5. 

Інформаційні системи  та технології у 

процесі консолідації інформації 

ЗК9, ФК3, ФК4, 

ФК11 

6 2 

5  Тема 6.  

Конкурентна розвідка 

ЗК6, ЗК9, ФК10, 

ФКС 13, ФКС14  

6 2 

        Разом 30 

 

 

10 
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ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

 

Поточне оцінювання змістових модулів Залік Сума 

 ЗМ1 МК1 ЗМ2 МК2 40 100 

 Т0 10 Т0 10   

Присутність на лекціях 3  3    

Присутність на ЛР 3  3    

Виконання та захист ЛР 14  14    
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Модульна   оцінка (максимальна кількість балів - 30) складається із: 

- присутності студента на лекціях (максимальна кількість балів - 1); 

- присутності на лабораторних заняттях (максимальна кількість балів - 1); 

- виконання та захисту лабораторних робіт (макс. кількість балів - 8); 

модульної контрольної роботи (максимальна кількість балів - 15). 

Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 2 питань 

теоретичного курсу та 3 практичних завдань. 

Максимальна кількість балів за кожне питання та завдання: 

за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання 

студент одержує 3 бали; 

якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені 

невірні тлумачення, студент одержує 1 бал; 

якщо студент не надав відповідь на питання, повністю не виконано 

завдання, або допущено принципові помилки, - студент одержує 0 балів. 

Максимальна оцінка за екзамен - 40 балів. 

Екзаменаційний білет складається з двох рівнозначних питань 

теоретичного курсу та 1 практичного завдання. 

Максимальна кількість балів за кожне питання та завдання: 

за повністю розкриту відповідь на теоретичне питання студент одержує 

– 15 балів та вірно виконане завдання студент одержує 10  балів; 

якщо студент дав відповідь на теоретичне питання, допустивши незначні 

помилки, студент одержує 10; виконав завдання, допустивши не принципові 

помилки, студент одержує 7 балів; 

якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені 

невірні тлумачення, студент одержує 5 бали; 

якщо студент не надав відповідь на питання, не виконав завдання, або 

виконав завдання з принциповими помилками, -одержує 0 балів. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
ПОЛІТИКА КУРСУ 

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і 

оцінювання результатів навчання регламентуються Положенням про 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 

90 - 100 А Відмінно 
82-89 В Добре 
74-81 С 
64-73 D Задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
0-34 F незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf


організацію освітнього процесу в Національному транспортному 

університеті. 

Політика виставлення оцінок: кожна оцінка виставляється відповідно до 

розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а 

також мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку 

не виконання студентом усіх передбачених навчальним планом видів занять 

(лабораторних робіт) до екзамену він не допускається; пропущені заняття 

обов'язково мають бути відпрацьовані. 

Відвідування є обов'язковим (за винятком випадків, коли існує поважна 

причина, наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). Якщо студент 

не може бути присутніми на заняттях, він все одно несете відповідальність за 

виконання завдань, що проводились в комп'ютерному класі. 

Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання пропущеного 

заняття з лекційного курсу здійснюється шляхом підготовки і захисту 

реферату за відповідною темою у вигляді презентації. Захист реферату 

відбувається відповідно до графіку консультацій викладача, з яким можна 

ознайомитись на кафедрі інформаційних систем і технологій. Відпрацювання 

пропущеного лабораторного заняття здійснюється шляхом самостійного 

виконання завдання і його захисту відповідно до графіку консультацій 

викладача. 

Політика академічної поведінки та доброчесності: конфліктні ситуації 

мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, 

необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та 

інші форми нечесної роботи неприпустимі. Всі індивідуальні завдання та 

курсову роботу студент має виконати самостійно із використанням 

рекомендованої літератури й отриманих знань та навичок. Цитування в 

письмових роботах допускається тільки із відповідним посиланням на 

авторський текст. Недопустимі підказки і списування у ході захисту 

лабораторних робіт, на контрольних роботах, на іспиті. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; 

чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними 

телефонами. Повага один до одного дає можливість ефективніше досягати 

поставлених командних результатів. 

При виконанні лабораторних робіт студент може користуватися 

ноутбуками. Проте під час лекційних занять та обговорення завдань 

лабораторних робіт не слід використовувати ноутбуки, смартфони, планшети 

чи комп'ютери. Це відволікає викладача і студентів групи та перешкоджає 

навчальному процесу. Якщо ви використовуєте свій ноутбук чи телефон для 

аудіо- чи відеозапису, необхідно заздалегідь отримати дозвіл викладача. 

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів 

регламентується Положенням про систему забезпечення академічної 

доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими 

працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному 

університеті та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. 
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