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Опис навчальної дисципліни
Формування системи теоретичних і методичних знань про різні види, процеси, операції
аналітико-синтетичної переробки документів.
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
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 документно-комунікаційного
циклу.
Українська

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 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
модернізації та впровадження новітніх технологій
ЗК 05. Знання та розуміння предметної області та розуміння
в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності. професійної діяльності.
РН2.
Впроваджувати
та
використовувати ЗК 08. Навички використання інформаційних та
комунікаційні технології у соціальних системах,
комунікаційних технологій.
мультимедійне забезпечення інформаційної
ЗК 09. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
діяльності, технології веб-дизайну та вебЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
маркетингу.
ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
РН5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати
інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком,
накопиченням, зберіганням та використанням.

Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

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

Назва теми
Тема 1. Поняття про
наукову й аналітикосинтетичну обробку
документів, її суть і види
Тема 2.
Бібліографічни
й опис
документів

Тема 3.
Індексування
документів

Тема 4.
Анотування
документів
Тема 5. Реферування
документів

Тема 6. Основні
інформаційні продукти
наукової обробки
документів
Тема 7. Нові послуги
бібліотек

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
МОДУЛЬ 1. Сутність і види наукової обробки документів
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми:
завдання; обговорення матеріалу занять; Галузі діяльності людини, де необхідне
виконання навчальних завдань; завдання використання знань АСПД.
самостійної роботи; тестування
Історичне становлення науки АСПД.
Провідні діячі та науковці, що сприяли
розвитку наукової обробки документів .
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентацію на одну з тем:
завдання; обговорення матеріалу занять; Основні етапи розвитку бібліографічного
виконання навчальних завдань; завдання опису.
самостійної роботи; тестування
Каталогування в древні часи та середні віки.
Розвиток бібліотечно-бібліографічних знань
закордоном.
Розвиток книгоописання в Україні.
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми:
завдання; обговорення матеріалу занять; Співвідношення видової та технологічної
виконання навчальних завдань; завдання класифікації документа.
самостійної роботи; тестування
Фасетно-блокова
схема
класифікації
документів.
Типологічна класифікація документів.
МОДУЛЬ 2. Сутність і види наукової обробки документів
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентацію на тему:
завдання; обговорення матеріалу занять; Основні етапи розвитку теорії та методики
виконання навчальних завдань; завдання анотування.
самостійної роботи; тестування
Особливості
складання
видавничих
і
книготоргівельних анотацій.
Підготувати презентацію на одну з тем:
Відвідування занять; захист домашнього
Основні етапи розвитку реферування.
завдання; обговорення матеріалу занять;
Особливості реферування документів різних
виконання навчальних завдань; завдання
видів.
самостійної роботи; тестування
Установи, що здійснюють рефератування в
Україні.
Підготувати презентацію на одну з тем:
Відвідування занять; захист домашнього
Особливості складання та різновиди
завдання; обговорення матеріалу занять;
аналітичного документа.
виконання навчальних завдань; завдання
Складання реферативного документа.
самостійної роботи; тестування
Види оглядових документів.
Підготувати презентацію на одну з тем:
Відвідування занять; захист домашнього
Переваги та недоліки сучасних електронних
завдання; обговорення матеріалу занять;
бібліотек.
виконання навчальних завдань; завдання
Інформаційні послуги з аналізом тексту:
самостійної роботи; тестування
фактографічні концептографічні, аналітичні,
перекладацькі, маркетинговий аналіз
коньюктурні дослідження та ін.
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Держстандарт України, 2009. – 8 с. – (Державний стандарт України).
12. Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991,
NEQ, ISO 7275:1985, NEQ): ДСТУ 4861:2007. – [Чинний від 2009-01-01]. – Вид. офіц. – К.:
Держстандарт України, 2009. – 45 с. – (Державний стандарт України).
13. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг: ДСТУ
3814-98. – [Чинний від 2000-01-01]. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1994. – 4 с. –
(Державний стандарт України).
14. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серійних
видань: ДСТУ 4515:2006. – [Чинний від 2007-01-10]. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт
України, 2007. – (Державний стандарт України).
15. Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення: ДСТУ 2398-94. –
[Чинний від 1995-01-01]. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1994. – 73 с. –
(Державний стандарт України).
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опис, аналіз документів. Терміни та визначення: ДСТУ 2394-94. – [Чинний від 1995-01-01].
– Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1994. – 89 с. – (Державний стандарт України).
17. Інформація та документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення
понять: ДСТУ 5034:2008. – [Чинний від 2009-01-01]. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт
України, 2009. – (Державний стандарт України).
18. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір
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Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1994. – 8 с. – (Державний стандарт України).
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Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1994. – 8 с. – (Державний стандарт України).
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Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97. – [Чинний від 1998-07-01]. – Вид. офіц. – К.:
Держстандарт України, 1998. – 59 с. – (Державний стандарт України).
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89 с. – (Державний стандарт України).
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23. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000,IDT): ДСТУ ГОСТ
7.1:2006. – [Чинний від 2007-01-01]. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 2007. – 84 с.
– (Державний стандарт України).
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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 (теми 1-3): захист домашнього завдання (6 бали); обговорення матеріалу занять (3 балів);
виконання навчальних завдань (12 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (3
40
бали); поточна модульна робота (10 балів)……
Модуль 2 (теми 4-7): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (6 балів);
60
обговорення матеріалу занять (8 бали); виконання навчальних завдань (16 балів); завдання
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
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

