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Опис навчальної дисципліни
Метою проєкту є поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з
інформаційно-аналітичної діяльності, необхідних для проведення інформаційноаналітичної роботи, які вони отримують в процесі її вивчення.
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом

Базові знання

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Дисципліна ґрунтується на вивченні групи дисциплін інформаційного циклу.

Мова викладання

Українська

Система поточного та
підсумкового контролю

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
РН1. Знати і розуміти наукові засади організації,
ЗК 03. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
модернізації та впровадження новітніх технологій
ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних
в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.
ситуаціях
РН2.
Впроваджувати
та
використовувати
ЗК 06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
комунікаційні технології у соціальних системах,
виконуваних робіт.
мультимедійне забезпечення інформаційної
ЗК 08. Навички використання інформаційних та
діяльності.
РН5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати
комунікаційних технологій.
інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком,
ЗК 09. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
накопиченням, зберіганням та використанням.
ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Програмні результати навчання
РН9. Оцінювати можливості застосування
новітніх інформаційно-комп’ютерних та
комунікаційних технологій для вдосконалення
практик виробництва інформаційних продуктів і
послуг.

Назва теми

Тема 1 Вибір теми проєкту

Тема 2 План проєкту

Тема 3 Написання проєкту
Тема 4 Захист проєкту

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1 Проєкт з інформаційно-аналітичної діяльності
Ознайомлення
з
матеріалами
з Аналіз проблемних питань обраної теми,
інформаційно-аналітичної діяльності, вибір ознайомлення з інформаційними ресурсами,
тематики дослідження, ознайомлення з дослідження актуальності обраної теми,
інформаційними джерелами
Складання календарного графіку
Виходячи з актуальності
обраної теми, Підготовка плану проєкту
складання
плану
проєкту,
складання Робота над складанням розгорнутого плану
розгорнутого плану, виявлення ключових
аспектів дослідження
Ознайомлення з вимогами до структури
Написання проєкту згідно визначених вимог
проєкту, написання проєкту
Ознайомлення з умовами допуску до захисту
Захист проєкту

Підготовка остаточного варіанту проєкту
Написання доповіді
Створення презентації за проєктом

Інформаційні джерела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання.
URL: http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF (дата звернення: 01.10.2019 ).
ДСТУ 3008-95 Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. URL:
http://sumdu.edu.ua/images/stories/scientific_inf/research/dstu_3008-95.pdf (дата звернення: 28.09.2019).
ДСТУ 3582:2013 Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги і
правила. URL: http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf (дата звернення: 01.10.2019).
Горовий В. М. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського; наук. ред. Л. А. Дубровіна./ В.М. Горовий. – К., 2010. – 360 с.
Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А.
Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД. – 2010. – 64 с.
Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навч. посіб./ І. Т. Муковський, А.Г.
Міщенко, М.М. Шевченко – К.: Кондор, 2012. – 224с.
Телешун С. О. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні : навч.-метод. матеріали / С. О. Телешун,
І. В. Рейтерович. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни







Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,



стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 Вибір теми проєкту – 5 балів, складання плану проєкту – 10 балів, відповідність змісту
темі та структурі – 35 балів, оформлення згідно вимог – 10 балів, захист проєкту – 40 балів
100
Разом

100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

