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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів теоретичних знань про основні методи 

та засоби, технології інформаційного документування, способи їх застосування, технології обробки 

інформаційних потоків та формування інформаційних ресурсів, технології накопичення, 

збереження та оцінювання інформації. 

Предметом вивчення дисципліни є методи та засоби документування консолідованої 

інформації. 

Завдання вивчення дисципліни: 

– оволодіння основними поняттями консолідованої інформації та інформаційного 

документування; 

– ознайомлення з технологіями документування консолідованої інформації; 

– набуття практичних навичок використання методів і засобів документування 

консолідованої інформації. 

Мова викладання: українська. 

 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ  

 

Пререквізити  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постреквізити 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Навчальна дисципліна «Методи і засоби документування консолідованої інформації» 

покликана допомогти студенту отримати: 

знання поняття інформаційного ресурсу та теорії інформації; основи документування 

консолідованої інформації; принципи побудови корпоративних інформаційних систем; елементи 

електронного документообігу консолідованої інформації.  

розуміння принципів застосування технологій документування консолідованої інформації; 

уміння використовувати автоматизовані банки даних (АБД); розробляти інформаційні моделі 

організаційних систем; створювати інформаційні продукти, проектувати бізнес-процеси 

опрацювання інформації; розробляти схеми інформаційних потоків під час опрацювання 

інформації; систематизувати, класифікувати і формувати інформаційні ресурси. 

здатність формувати та використовувати інформаційні ресурси організації на основі 

інтегрованих даних і знань за допомогою методів накопичення, збереження та оцінювання 

інформації.  

Вступ до фаху 

(конкурентна розвідка) 

Об’єктно-орієнтовані 

технології обробки 

інформації 

МЕТОДИ І ЗАСОБИ 

ДОКУМЕНТУВАННЯ 

КОНСОЛІДОВАНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Науко-дослідницька 

практика 

Магістерська робота: 

підготовка 
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КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Загальні компетентності  

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ФК3 Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення практичних, 

управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у професійній діяльності. 

ФК4 Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання 

наукової та управлінської інформації. 

ФК5 Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом проведення аналізу 

інформаційних потоків та масивів. 

ФК6 Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення професійної 

діяльності, розуміти принципи проектування та функціонування автоматизованих БД, 

семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа. 

ФК9 Здатність і готовність орієнтуватися у постановці завдання, застосуванні знань сучасних 

методів дослідження, вмінні аналізувати, синтезувати і критично підсумовувати інформацію. 

ФКС3 Здатність здійснювати інформаційну, інформаційно-аналітичну та аналітико-

прогностичну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою 

інформацією. 

ФКС4 Здатність аналізувати і систематизувати інформацію, обирати, застосовувати і 

вдосконалювати технології збирання даних. 

ФКС5 Здатність вибирати методи, засоби та відповідне професійне обладнання з метою 

здійснення професійної діяльності в професійній сфері, володіння методами організації та 

проведення інформаційно-аналітичних досліджень, набуття, подання, структурування, виведення 

знань, здатність обирати інформаційне програмне забезпечення з метою проведення наукових 

досліджень. 

ФКС6 Здатність самостійно аналізувати, збирати, обробляти, узагальнювати  та моделювати 

дані у реальних умовах, здатність розробляти проекти і програми консолідації інформаційних 

ресурсів, організовувати та планувати інформаційно-аналітичні дослідження, готувати аналітичні, 

інформаційні документи. 

ФКС8 Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом аналізу 

документних інформаційних потоків та масивів. 

ФКС9 Здатність застосовувати технології та процедури інформаційного згортання 

документів. 

ФКС10 Здатність обстежувати, планувати та створювати організаційні структури управління 

відповідно до потреб інформаційно-документної діяльності. 

ФКС11 Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для формулювання 

завдань автоматизації інформаційних процесів. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР4 Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та 
управлінської інформації. 

ПР7 Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для формулювання 
завдань автоматизації інформаційних процесів. 

ПР8 Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання 
документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи. 

ПР9 Застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення управлінських 
та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з 
функціональними можливостями інформаційних систем. 

ПРНС6 Проводити аналіз інформації та її змістовну обробку. 
ПРНС8 Здійснювати підготовку різних видів аналітичних документів для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 
ПРНС11 Проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, супроводжувати й 

експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, включаючи засоби представлення, 
анотування і пошуку знань у мережі. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Види робіт за навчальним планом Години 

Аудиторні заняття, у т.ч.: 30 

Лекції 15 

Лабораторні роботи 15 

Практичні заняття – 

Самостійна робота, у т.ч.: 60 

Підготовка до аудиторних занять 14 

Підготовка до контрольних заходів 8 

Виконання курсової роботи – 

Опрацювання питань програми, які не викладаються на лекціях 34 

Підготовка до заліку 4 

Всього: 90 (3 кредити) 

Форма підсумкового контролю Залік 

 

 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ 

ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники 

3. Силабус 

4. Програмне забезпечення: ERwin 

5. Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних досягнень 

6. Засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового контролю) 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

 

Назви змістових модулів  
і тем лекцій 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції лаб. 
самостійна 

робота 
Змістовний модуль 1. Поняття консолідованої інформації та інформаційного 

документування. 

Тема 1. Поняття консолідованої інформації та 
інформаційного документування. 

8 1 1 6 

Тема 2. Технології документування консолідованої 
інформації. 

10 2 2 6 

Тема 3. Документування консолідованої інформації за 
допомогою CASE-засобів. 

10 2 2 6 

Тема 4. Технологія упровадження CASE-засобів. 10 2 2 6 

Змістовний модуль 2. Електронний документообіг консолідованої інформації 

Тема 5. Характеристика системи документообігу 
підприємства.  

10 2 2 6 

Тема 6. Методи документування документів та їх види.  10 2 2 6 

Тема 7. Електронний документообіг консолідованої 
інформації. 

10 2 2 6 

Тема 8. Автоматизована інформаційна система обліку: 
стадії та етапи створення. Документообіг в 
інформаційних системах.  

10 2 2 6 

Підготовка до модульного контролю №1 4   4 

Підготовка до модульного контролю №2 4   4 

Підготовка до підсумкового контролю (заліку) 44   4 

Усього годин за рік 90 15 15 60 

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

№ Назва теми Кількість годин 

1 Основи роботи в ERwin 2 

2 Побудова функціональної моделі в ERwin 6 

3 Побудова моделей потоків даних 4 

4 Побудова ERD-діаграм 3 

 Всього 15 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ Назва теми Зміст самостійної роботи 
Кількість 

годин 

1 

Поняття 
консолідованої 
інформації та 
інформаційного 
документування. 

Документи: види та класифікація. Документно- 

комунікаційна система: завдання, функції, характеристики 

підсистем. 4 

2 

Технології 
документування 
консолідованої 
інформації. 

Аналітико-синтетична обробка документів. Особливості 

підготовки різних видів інформаційних документів. 4 

3 

Документування 
консолідованої 
інформації за 
допомогою 
CASE-засобів. 

Підходи до автоматизації методів реферування. Бази даних: 

створення, різновиди, можливості по інформаційному 

забезпеченню потреб споживачів. Інформаційні технології 

створення інформаційних документів оглядового типу.  

6 

4 
Технологія 
упровадження 
CASE-засобів. 

Структуро-логічна послідовність процесу упровадження 

CASE-засобів. 4 

5 

Характеристика 
системи 
документообігу 
підприємства.  

Сучасні системи документообігу: огляд, характеристики, 

порівняльний аналіз. 4 

6 

Методи 
документування 
документів та їх 
види.  

Основні методи та методики інформаційно-аналітичних 

досліджень. 4 

7 
Концепція 
електронного 
офісу. 

Засоби інформаційно-аналітичної роботи. Використання 

автоматизованих банків даних (АБД), інформаційних 

мереж і комунікацій. Автоматизоване робоче місце 

аналітика (АРМ). 

4 

8 

Стадії та етапи 
створення 
автоматизованої 
інформаційної 
системи обліку.  

Автоматизована інформаційна система обліку: стадії та 

етапи створення.(Тема 8) Характеристика документообігу в 

ІС, засоби та методи його оптимізації. (Тема 9) 4 

 Всього  34 
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9. Онищенко В. Консолідована фінансова звітність як інформаційний  ресурс при 

обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень / В. Онищенко // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 98. – С. 37–40.  

10. Борисов Н. И. Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы / Н. И. Борисов. 

– Режим доступу: http//www.leadr-hr.ru. 

11. Власова Г. В. Проблеми і перспективи підготовки фахівців з документознавства та 

інформаційної діяльності / Г. В. Власова // Бібліотекознавство. Документозиавство. 

Інформологія. – 2004,–№ 1. – С. 14. 

12. Воройский Ф. С. Аналитическая обработка документов для обеспечения научных 

исследований и разработок / Воройский Ф. С. // НТБ. – 2006. – № 2. – С. 23-32. 

13. Гарматій Н. М. Конкурентна розвідка: чинник успіху підприємства / Гарматій Н. М. // Режим 

доступу: http://intkonf.org/garmatiy-nm-konkurentna-rozvidkachinnik-uspihu- pidpriemstva. 

14. Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Текст]: павч. 

посіб. для дистанційного навчання / Т. Г. Горбаченко. – 2-ге вад., перероб. 1 доп. – К.: Ун-т 

«Україна», 2008. – 312 с. 

15. Горовий В. М. Інформаційно-аналітичні служби бібліотечних закладів у контексті суспільних 

перетворень / В. М. Горовий // Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних 

баз сучасного українського суспільства. – К.: НБУВ. 2005. – С. 165-178. 

16. ГОСТ 7.59-2003 Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

иредметизации[Текст]: взамен ГОСТ 7.59- 90.– Введен, с 01.01.2004. – (Система стандартов 

по информации, библиотечному издательскому делу.) 

17. ГОСТ 7.83-2001 Межгосударственный стандарт СИБИД. Электронные издания. Основные 

виды и выходные сведения. 

18. ДСТУ 30671-99. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів 

індексування [Текст]: Введ. 26.11.2000. – К.: Держстандарт України, 1999. – 9 с. 

19.  Рось А. А., Замаруева И. В. Автоматизация информационно-аналитической деятельности на 

основе обработки знаний по разноязычным текстам // Информатизация и новые технологии № 

3, 1994, – С. 16-20. 

20. ІЦавелев JI. В. Способы аналитической обработки данных для поддержки принятия решений 

/ Л. В. ІЦавелев // СУБД. – 1998, – №4-5. – С. 12. 

21. Варенко, В.М. Інформаційно-аналітична діяльність [Текст]: навч. посіб. / В.М. Варенко. – К.: 

Університет «Україна», 2014. – 417 с. 

22. Захарова, І.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст]: навч. посіб. / І.В. 

Захарова, Л.Я. Філіпова. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 336 с. 

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

1. Електронна база даних бібліотеки НТУ. 

2. Доступ до інформаційних ресурсів українських та закордонних баз даних за допомогою 

оптоволоконної освітянської мережі «Уран».  

3. https://westudents.com.ua/glavy/10270-dokumentno-komunkatsyna-sistema.html 

http://www.leadr-hr.ru/
http://intkonf.org/garmatiy-nm-konkurentna-rozvidkachinnik-uspihu-
https://westudents.com.ua/glavy/10270-dokumentno-komunkatsyna-sistema.html
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4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

Поточне оцінювання змістових модулів Залік Сума 

 ЗМ1 

Т2 

МК1 ЗМ2 

Т2 

 МК2  

 

40 

 

 

100 
20 

10 

 

10 

20 

10 

 

10 Присутність на лекціях 4 4 

Присутність на ЛР 4 4 

Виконання та захист ЛР 12 12 

 

Модульна оцінка (максимальна кількість балів – 30) складається із: 

– присутності студента на лекціях (максимальна кількість балів – 4); 

– присутності на лабораторних заняттях (максимальна кількість балів – 4); 

– виконання та захисту лабораторних робіт (максимальна кількість балів – 12); 

– модульної контрольної роботи (максимальна кількість балів – 10). 
Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 4 питань теоретичного курсу та 1 

практичного завдання. Максимальна кількість балів за кожне питання: 

– за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання студент одержує 2 

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. 

Залік (максимальна оцінка за залік – 40 балів). Залікове завдання складається з трьох питань 

теоретичного курсу та 1 практичного завдання.  

Максимальна кількість балів за кожне питання та завдання: 

– за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання студент одержує 10 

балів; 

– якщо студент дав відповідь на питання і виконав завдання, допустивши не принципові 

помилки, студент одержує 7 балів; 

– якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені невірні тлумачення, 

студент одержує 3 бали; 

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

принциповими помилками, –одержує 0 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів за всі види навчальної діяльності. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку, екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

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 
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5. ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і оцінювання результатів 

навчання регламентуються Положенням про 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 (практичних занять, самостійної роботи) до заліку 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 несе відповідальність за виконання завдань, що проводились в аудиторії.  

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. Відпрацювання пропущеного практичного 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 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 самостійних 

робіт, на контрольних роботах, на заліку. 

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 на практичних заняттях 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 Положення 

про систему забезпечення академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, 

науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному 

університеті  

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

 

http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/yakist-osviti-ntu.pdf
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