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Дисципліна «Інформаційна аналітика та інформаційне брокерство» є
нормативною дисципліною зі спеціальності 029 “Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа” для освітньої програми другого
(магістерського) рівня освіти, яка викладається в III семестрі в обсязі 3
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Коротка анотація Предметом вивчення навчальної дисципліни “Інформаційна аналітика та
інформаційне брокерство” є методи та засоби інформаційної аналітики та
курсу
інформаційного брокерства.
Після завершення цього курсу студент буде володіти навичками:
– здійснювати аналіз діяльності інформаційних служб різних видів;
– застосовувати на практиці основний інструментарій аналітичної
діяльності;
–
використовувати методики створення і надання користувачам
підготовки інформаційно-аналітичних документіввивчати,
– узагальнювати й впроваджувати на практиці вітчизняний і зарубіжний
досвід використання інформаційних технологій і систем для створення
інформаційних продуктів;
– здійснювати посередницькі функції в інформаційній галузі;
– володіти інструментами інформаційного брокерства.
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційна аналітика та
Мета та цілі
інформаційне брокерство” полягає в освоєнні методики інформаційнокурсу
аналітичної діяльності та технологій інформаційного брокерства.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Інформаційна аналітика та
інформаційне брокерство” є
– ознайомити із теоретичними основами інформаційної аналітики;
– вивчити методи й прийоми аналізу та синтезу інформації;
– сформувати навички освоєння предметного поля досліджуваних
об’єктів, виявлення причинно-наслідкових зв’язків і факторів розвитку
складних явищ;
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– забезпечити знання технологічних алгоритмів і типових програмних
продуктів для інформаційного аналізу;
– забезпечити студентам практичний досвід створення оглядовоаналітичних документів;
– розвинути прогнозно-аналітичні здатності студентів;
– ознайомити із теоретичними основами інформаційного брокерства;
–
забезпечити
студентам
практичний
досвід
інформаційного
посередництва.
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90 год
24 години аудиторних, з них 12 годин – лекційні заняття та 12 годин –
практичні, 66 год. самостійної роботи
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті вивчення
дисципліни студент повинен:
знати:
– теоретичні та методологічні основи інформаційної аналітики;
– основні положення управління інформаційними ресурсами;
– сутність аналізу інформації та його роль у сучасному суспільстві;
– функціональні задачі аналізу інформаційних ресурсів;
– особливості інформаційного брокерства;
– специфіку формування інформаційно посередництва;
– правові аспекти інформаційного брокерства.
вміти:
– організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційноаналітичними структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях
та установах, зокрема в архівних та бібліотечних.
– використовувати автоматизовані технології для вирішення
практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у
професійній діяльності.
– застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного
опрацювання наукової та управлінської інформації.
– відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом
проведення аналізу інформаційних потоків та масивів.
– здійснювати інформаційний моніторинг.
– організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність
інформаційних установ.
– інтерпретувати інформаційні явища і процеси та формувати
професійну світоглядну позицію.
– формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення
ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною
діяльністю.
– здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною
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діяльністю на підприємствах та установах.
– здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання
наукової та управлінської інформації.
– створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні
продукти та послуги.
– здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних
продуктів та послуг.
– використовувати знання та навички щодо проведення збору даних,
використання
інформаційних
ресурсів
при
аналізі
конкурентоспроможності установи.
Інформаційні ресурси, інформаційна аналітика, інформація, інформаційне
брокерство
Очний, дистанційний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для пояснення тем
та підвищення знаннєвого потенціалу студентів
Тема 1. Предмет курсу, його мета і завдання, структура
Тема 2. Передумови виникнення і розвитку інформаційної аналітики та
інформаційного брокерства
ТЕМА 3. Інформаційно-аналітична діяльність в системі науково-технічної
інформації.
ТЕМА 4. Інформаційно-аналітична інфраструктура
ТЕМА 5. Види інформаційно-аналітичної діяльності
ТЕМА 6. Інформаційне обслуговування
ТЕМА 7. Інформаційні продукти як результат інформаційно-аналітичної
діяльності
ТЕМА 8. Інформаційно-аналітичні послуги
ТЕМА 9. Функціональні завдання інформаційного брокера
ТЕМА 10. Функції інформаційного брокера: в Україні та за кордоном
ТЕМА 11. Переваги співпраці з інформаційним брокером
ТЕМА 12. Правові засади інформаційного брокерства
Детальніше – у формі СХЕМИ КУРСУ
Іспит наприкінці курсу,
усний
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань та навичок роботи
із ПК, пошуковими операціями у мережі Інтернет.
Презентації, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти,
спільні розробки), виконання практичних робіт у комп’ютерному класі,
дискусія, а також в дистанційному режимі на будь якій платформі.

Вивчення курсу потребує технологічно обладнаного робочого місця з
доступом до мережі Інтранет та Інтернет.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за
наступним співвідношенням:
практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50;
іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50.
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають практичні роботи у
формі звіту

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі
студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для
виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література.
Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та
джерел, яких немає серед рекомендованих.

Питання до
іспиту

Політика виставлення балів. Враховуються бали отримані під час
практичних робіт та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково
враховуються присутність на заняттях та активність студента під час
практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття;
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування
та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Іспит наприкінці семестру, комбінований: у білеті перше питання – усно,
друге питання у формі тесту (25 закритих тестів) – письмово.
Приклад тестів:
Оберіть визначення поняття інформаційна аналітика, яке міститься в
ДСТУ «Про науково-інформаційну діяльність»:
А) «Інформаційна аналітика або інформаційно-аналітична діяльність –
це створення нового знання на основі якісно-змістовної переробки
документальної інформації з метою оптимізації прийняття рішень»;
В) «Сучасна інформаційна аналітика – складна комплексна діяльність,
що спирається як на природний інтелект, так і на комп'ютерні технології
оперування
інформаційними
масивами,
методи
математичного
моделювання процесів тощо";
С) «Інформаційна аналітика – це процес семантичної обробки даних, в
результаті якої розрізнені дані перетворюються на закінчену інформаційну
продукцію – аналітичний документ»;
D) «Інформаційна аналітика – особлива галузь людської діяльності,
покликана забезпечити інформаційні потреби суспільства за допомогою
аналітичних технологій шляхом переробки вихідної інформації та
отримання якісно нового знання»;
E) «Інформаційна аналітика займається виробництвом нового знання на
основі переробки наявної інформації з метою оптимізації прийняття
рішень. Це складна комплексна діяльність, яка спирається як на природній
інтелект,так і на комп’ютерні технології оперування інформаційними
масивами».
2. Завдання інформаційної аналітики –
А) виробництво нового знання;
В) якісно-змістовне перетворення інформації, функціональне
перетинаючись в цьому плані з науковою (виробництво нового знання) і
управлінською (розробка варіантів рішень, сценаріїв) діяльністю;
С) переробка інформації;
D) оперування інформаційними масивами, методи математичного
моделювання процесів;
Е) створення нового знання на основі якісно-змістовної переробки
документальної інформації.

3. Процес інформаційно-аналітичної діяльності складається з таких
компонентів:
А) організаційний; методичний; інформаційний; комунікаційний;
В) інформаційне моделювання, інформаційна експертиза;
С) інформаційне забезпечення,
сервісне обслуговування, збут
інформації;
D) реклама, інформація про асортимент продукції, ціни, форми
організації сервісу;
Е) прогнозування науково-технічної ситуації, формування еталонного
уявлення про об'єкти, які розробляються.
4. Етапи процесу інформаційно-аналітичної діяльності :
А) придбання й накопичення, відповідно до чинного законодавства
України, документованої або публічно оголошуваної інформації
громадянами, юридичними особами або державою;
В) задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і
держави;
С) 1) загальне знайомство з проблемою, постановкою завдання; 2)
формування понять, їх визначення; 3) збір фактів, створення бази даних; 4)
тлумачення фактів; 5) формування гіпотези, перевірка гіпотез;6)
формування висновків; 7) безпосередній виклад матеріалів;
D) забезпечення належного стану інформації і її матеріальних носіїв;
Е) одержання інформації, використання інформації.
Опитування

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

