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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Підготовка кваліфікованого фахівця у системі вищої освіти постійно 
вдосконалюється і трансформується під впливом об’єктивних і суб’єктивних 
чинників. Значна роль у цьому процесі належить самостійній роботі студентів. 
Вона, у відповідності до нових державних освітніх стандартів має становити не 
менш 50 % часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми.  
Базуючись на класичних та інноваційних підходах до навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, технологія самостійної роботи з дисципліни  «Організація 
 інформаційної  діяльності  в  сфері  управління» інтенсифікується, здійснюється 
процес її оптимізації з урахуванням економічних і соціальних змін в Україні, 
вимог Державних законодавчих та нормативних документів, які передбачають 
спрямованість вищої освіти України на європейську інтеграцію. Враховуючи 
названі чинники при розробці методичних матеріалів щодо  забезпечення 
самостійної роботи студентів  ми переконались що: 1) в сучасних умовах 
організація самостійної роботи студентів над проблемами розвитку системи 
освіти як у цілому, так окремих її структурних напрямків,  методики навчання і 
виховання в освітніх навчальних закладах дозволяє не тільки поглибити та 
інтенсифікувати  процес пізнання студентами педагогічних явищ навколишньої 
дійсності, а й гуманістично спрямувати його за змістом, технологічними 
компонентами та структурними елементами; 2) самостійна робота студентів не 
тільки вдосконалюється, але вона й змінюється за структурно - організаційною 
технологією, у відповідності з інноваційними тенденціями в системі вищої освіти 
України та  програмою дій щодо реалізації положень Болонської декларації. 3) 
методика викладання  навчальної дисципліни передбачає не тільки визначення 
проблем організаційної технології самостійної роботи студентів, але і 
технологічні аспекти формування у студентів як загальних так і спеціально-
фахових умінь, навичок, і у цілому її  оптимізацію та інтенсифікацію.  
Враховуючи назване та інше, нами концептуально розкриті основні суттєві та 
змістові напрями процесу самопізнання, самооцінки, самовдосконалення 
студентами  умінь та навичок вивчення курсу “Організація  інформаційної 
 діяльності  в  сфері  управління”. 

Мета вивчення дисципліни -  спонукати  учнів  до  роздумів  про долю 
 людської цивілізації,  майбутніх  покаления  людей,  становленні  
інформаційного  суспільства  всвіті  і  Україні  в  чесність,  необхідності  
боротьби  за  культуру  організації інформаційної  діяльності  в  сфері  
управління.  Оволодіння  студентами  комплексомзнань,  умінь  і  навичок в  
області  теорії  і  практики  організації  інформаційної діяльності  в  сфері 
 управління,  формування  і використання знань при досягненніпоставлених цілей. 

Завдання курсу: 
-формування в учнів розуміння важливості організації інформаційної 

діяльності в сфері управління, активну життєву позицію в боротьбі за 
інформаційну безпеку, використання інформації, знань при організації 
гармонійної і змістовного життя; 

-теоретично освоєння студентами базових знань організації інформаційної 
діяльності в сфері управління; 
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- придбання учнями первинного досвіду в розвитку свого світогляду і 

світовідношення, що впливають на самовизначення в професійному житті, 
формування у студентів таких якостей як самостійність і відповідальність; 

-розвиток уявлень у студентів про сучасне інформаційне суспільство, 
проблеми його розвитку і їх рішення через науково обгрунтовану організацію 
інформаційної діяльності в сфері управління; 

-розвиток у студентів розуміння практичної значущості розглянутих теорій і 
базових навичок філософського, психологічного розуміння і інтерпретації 
життєвої реальності через освоюються моделей організацію інформаційної 
діяльності в сфері управління. 

Випускник повинен бути підготовлений до вирішення професійних завдань 
на основі освоєння дисциплін: менеджменту, соціології, економіки, психології, 
лінгвістики та ін., Володіння широким кругозором і культурою мислення, 
навичками сприйняття реального світу, розуміння суті явищ і процесів, що 
відбуваються в світі. Він повинен: 

— знати: 
- методологічні основи організації інформаційної діяльності в сфері 

управління; 
- основи теорії діяльності, організаці та управління; 
- психофізіологічні особливості впливу інформації на людину; 
- методи, техніки, технології організації інформаційної діяльності в сфері 

управління; 
- закони організації та управління людиною в процессі організації їм 

інформаційної діяльності в сфері управління; 
- характерні риси інформаційного суспільства; 
- особливості функціонування механізму державного управління при 

організації їм інформаційної діяльності в сфері управління; 
- концептуальні та технологічні основи розробки та впровадження систем 

управління інформаційною діяльністю в організаціях і суспільстві; 
- теоретико-методологічні основи «управління знаннями»; 
- досвід організації управління знаннями (інформацією) в сучасних 

організаціях. 
— вміти: 
- оперувати основними поняттями, категоріями організаційно-

управлінських знань; 
- використовувати отримані знання в процесі особистої організації 

інформаційної діяльності в сфері професійного управління і самоврядування; 
- використовувати свої здібності по організації інформаційної діяльності в 

сфері управління в рамках реалізації покладених функціональних обов'язків; 
- аналізувати існуючі і формуються погляди на природу інформаційної 

діяльності  і використання людського фактора в організації управління; 
- використовувати сучасні методи і технології в організації інформаційної 

діяльності в сфері управління на практиці, організовувати ефективний 
інформаційний менеджмент в організації. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти: 
- методоогіей організації інформаційної діяльності в сфері управління; 
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- системою наукових понять і науково-впорядкованих базових уявлень про 

всі істотні аспекти організації інформаційної діяльності в сфері управління; 
- практичними вміннями використання методів і технологій інформаційної 

діяльності в сфері управління. 
— бути ознайомленим: 
- з сучасними концепціями в області організації інформаційної діяльності в 

сфері управління; 
- з методами, техніками, технологіями, що використовуються передовими 

школами організації інформаційної діяльності в галузі підготовки керівників 
стратегічного і тактичного рівня; 

- з тенденціями розвитку і проблемами організації інформаційної діяльності 
в сфері управління. 

Досягнення навчальної мети програми передбачається здійснити 
активізацією мислення студентів, його розвитком, самостійним виробленням  
ними рішень в галузі організації і управління, постійною взаємодією студентів і 
викладачів за допомогою прямих і зворотних зв’язків, творчого мислення 
викладача. Важливим при підготовці фахівців є не стільки одержання знань, як 
розвиток здатності їхній використовувати, по-управлінському мислити. Це 
вимагає від викладачів володіння складною технікою управління розвитком 
мислення студентів, здатності створювати проблемні ситуації, стимулювати їх 
пізнавальну активність. 

Дисципліна вивчається після засвоєння студентами комплексу необхідних 
знань в галузі природничих, суспільних, технічних, гуманітарних дисциплін і 
умінь їх використовувати в практичній управлінській діяльності і, у першу чергу, 
після проходження курсів: теорії соціального управління, менеджменту і 
управління бізнесом, основ економіки, психології управління, соціології, 
філософії, методології тощо. 

Для вирішення завдань підготовки програмою визначені наступні методи 
активного навчання: проблемні лекції, семінари і тематичні дискусії, контрольні і 
випускні роботи, імітаційні вправи, аналіз ситуацій, виконання ролей, ділові ігри. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої особистості 

фахівця, здатного до самоосвіти, інноваційної діяльності. 
Розв'язати це завдання неможливо лише шляхом передачі знань у готовому 

вигляді від викладача до студента. Необхідно перетворити студента з пасивного 
споживача знань в активного їх творця, здатного сформулювати проблему, 
проаналізувати шляхи її вирішення, знайти оптимальний результат. 

Сучасна реформа вищої освіти — це насамперед перехід від парадигми 
навчання до парадигми освіти, самоосвіти. Тому самостійна робота студентів є не 
тільки важливою формою навчального процесу, а має стати його основою. 

Це передбачає орієнтацію на активні методи опанування знань, розвиток 
творчих здібностей студентів, перехід від поточного до індивідуалізованого 
навчання з урахуванням потреб і можливостей особистості. 

Посилення ролі самостійної роботи означає принципово нову організацію 
навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Він повинен 
будуватися так, щоб розвивати вміння вчитися, формувати у студентів здібності 
до саморозвитку, творчого застосування здобутих знань. 

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни "Організація інформаційної 
 діяльності в  сфері  управління" визначається навчальною програмою 
дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни 
"Організація інформаційної діяльності в сфері управління": підручниками, 
навчальними та методичними посібниками, методичними матеріалами для 
самостійної роботи студентів, конспектом лекцій, періодичними виданнями тощо. 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни "Організація 
інформаційної діяльності в сфері управління" організовується з дотриманням 
низки вимог: 

-  надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 
- забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не 

обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань;  
- підтримка   у   процесі    виконання    самостійної   роботи    постійного 

взаємозв'язку між викладачем та студентами. 
Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну "Організація 

інформаційної діяльності в сфері управління", мають інформуватися викладачем 
щодо організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм 
контролю та звітності, кількості балів за виконання завдань. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 
термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання, 
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визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми 
дисципліни (розділу "Самостійна робота студентів"). 

 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
2.1. Методіческіе вказівки студентам з освоєння дисципліни 
Самостійна робота студентів є найважливішою складовою підготовки 

бакалаврів. Умовами успішної професійної діяльності майбутніх випускників є їх 
професійні навички, вміння працювати над собою, самостійно оновлювати свої 
знання, підвищувати кваліфікацію. Навчальні плани, розроблені на основі 
державних стандартів, відводять на самостійну роботу бакалаврів понад 50% 
обсягу навчального часу. Тим самим студенту дається можливість під 
керівництвом кваліфікованих викладачів набути навичок навчання, які йому 
будуть необхідні в майбутній професійній діяльності. 

Самостійний практикум покликаний зміцнити теоретичні знання і сприяти 
набуттю навичок інформаційного супроводу і підтримки управлінських рішень в 
логістиці та управлінні ланцюгами поставок. 

Самостійна робота передбачає підготовку до практичних та семінарських 
занять, контрольної роботи, тестування; підготовка доповіді та презентації, а 
також більш детальне освоєння тим предмета і знайомство з сучасними 
концепціями інформаційного менеджменту, засобами, технологіями та 
програмним забезпеченням автоматизації управління, контролю, моніторингу та 
аналізу даних в логістиці та управлінні ланцюгами поставок. 

Вивчення дисципліни вимагає, крім прослуховування лекцій викладача, 
виконання аудиторних практичних завдань, самостійної роботи студента з 
підготовки доповіді та презентації. Важливою складовою самостійної роботи є 
підбір і вивчення літератури. Час, відведений в робочому навчальному плані на 
самостійну роботу, призначене для особливого виду занять, які кожен студент 
організовує і планує сам.  Перш за все, слід звернути увагу на список 
рекомендованої літератури. Однак для отримання більш глибоких знань з 
дисципліни, що вивчається не можна обмежуватися тільки рекомендованими 
викладачем інформаційними джерелами, необхідно також аналізувати і підбирати 
інформацію на тематичних форумах, вебінаторах і інтернет-порталах, сайтах 
компаній-розробників і акредитованих навчальних центрах програмного 
забезпечення, в економічних періодичних і електронних виданнях . 

Робота з інформаційними джерелами (книги, статті, реферати, Інтернет) не 
повинна обмежуватися тільки читанням. Кращому запам'ятовуванню і засвоєнню 
матеріалу сприяє ведення конспектів і картотек, рішення задач.  У конспект 
виписуються найбільш важливі поняття, визначення, статистика, власні 
зауваження з приводу прочитаного.  Матеріали, вивчені самостійно, можуть 
істотно полегшити засвоєння курсу і виконання індивідуальних завдань, 
підготовці доповіді та її презентації. В системі (інтернет) для самостійного 
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вивчення дисципліни розміщуються презентаційні матеріали лекційних занять, 
індивідуальні завдання та кейси, рішення типових задач, результати поточного 
контролю, актуальні посилання на інформаційні джерела, фонд оціночних знань з 
дисципліни (питання до заліку, приклади тестових завдань, контрольної роботи , 
контрольні питання з освоєння дисципліни). Студенти завжди можуть отримати 
консультації по важким і проблемних питань у викладача даної дисципліни 
впродовж відведених для цього дні та години по електронній пошті. 

 
2.2. Організація самостійної роботи студентів  
Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності серйозної 

та стійкої мотивації. Найпотужніший мотивуючий фактор — підготовка до 
подальшої ефективної професійної діяльності.  

Основне завдання організації самостійної роботи студентів — навчити 
студентів свідомо та самостійно працювати спочатку з навчальним матеріалом, а 
потім з науковою інформацією. Закласти основи самоорганізації та 
самовиховання, сформувати уміння та навички постійно підвищувати свою 
кваліфікацію. 

При вивченні  дисципліни організація самостійної роботи студентів являє 
собою єдність трьох взаємопов'язаних форм: 

1.  Аудиторна самостійна робота. 
2.  Позааудиторна пошуково-аналітична робота. 
3.  Творча наукова робота. 
Аудиторна самостійна робота реалізується під час лекційних, практичних і 

семінарських занять. Практичне заняття — форма навчального заняття, під час 
якого студенти детально вивчають окремі теоретичні положення навчальної 
дисципліни та набувають вмінь і навичок їх практичного застосування шляхом 
індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань. 

Проведення практичного заняття, як правило, грунтується на попередньо 
підготовленому методичному матеріалі — тестах для виявлення ступеня 
опанування студентами необхідних теоретичних положень, завданнях різної 
складності для розв'язання їх на занятті.  

Підготовка до таких занять потребує ґрунтовної теоретичної і практичної 
самостійної підготовки студента. 

При проведенні практичних занять студенти можуть виконувати самостійну 
роботу як індивідуально, так і невеликими групами. 

Семінарське заняття — форма навчального заняття, на якому відбувається 
обговорення попередньо визначених питань, до яких студенти готують тези 
виступів, реферати. Все це потребує певної самостійної роботи. На кожному 
семінарському занятті викладач оцінює виступи студентів, активність у дискусії, 
уміння формулювати та відстоювати свою позицію тощо. 
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Семінар є одним з основних видів практичних занять і ефективним засобом 

розвитку у студентів культури наукового мислення.  
На молодших курсах метою семінарів є ознайомлення студентів з 

особливостями самостійної роботи з літературою, першоджерелами з дисципліни 
та методикою їх опрацювання, підготовка до написання рефератів. 

Бажано застосовувати кілька моделей проведення семінарських занять. Це 
можуть бути прес-конференція, круглий стіл, дискусія. 

Дискусія є однією з найпоширеніших форм семінарського заняття. Мета 
дискусії - виявити відмінності в розумінні питання і у творчій суперечці 
установити істину, прийти до спільної точки зору. Змістовна самостійна 
підготовка студента у цьому разі — накопичення необхідних знань з теми. 
Дискусія збагачує зміст вже відомого студентам матеріалу, допомагає його 
впорядкувати і закріпити. 

Прес-конференція застосовується і виправдовує себе, як правило, тоді, коли 
йдеться про семінар, на якому розглядаються складні теоретичні проблеми, 
категорії та формування. 

Особливості побудови семінару такі: 
•   група складає запитання щодо проблеми, авторів найбільшої кількості 

питань зараховуюють до учасників прес-конференції; 
•   автори найцікавіших запитань займають місця за столом учасників і 

задають запитання групі. 
Механізм проведення прес-конференцій достатньо традиційний. Важливо 

обмеження в часі, оскільки буде втрачена динаміка і весь семінар "розвалиться". 
Ця форма цікава для студентів, тут може виявитись їх самостійність і творчість, 
але коригуюча і оцінююча роль належить викладачеві. 

Реферат — форма роботи цікава і поліваріантна. її використання потребує 
значної попередньої роботи як студентів, так і викладачів. До того ж у ході самого 
заняття важливо створити умови, які б стимулювали процес творчості, дискусії. 
Реферати, при заслуховуванні яких 1-2 студенти працюють, а інші відпочивають 
— недоцільні. 

Позааудиторна робота з дисципліни вимагає від студента щоденної 
самостійної роботи, яка виконується за завданнями викладача. Це завдання щодо 
підготовки до аудиторних занять, пошуково-аналітична та наукова робота. Всі 
завдання мають бути розроблені таким чином, щоб у процесі їх виконання 
безперервно поглиблювалися знання, розвивачося мислення, формувалися уміння 
та навички. 

Найдоцільнішими будуть такі форми проведення самостійної роботи, як 
пошук та огляд наукових джерел за заданою проблематикою, підготовка есе, 
формулювання понять, глосарію; виконання домашніх завдань до практичних 
занять, підготовка до семінарських занять різних видів. 
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Самостійна робота повинна сприяти розвитку творчого потенціалу студента 

та реалізації професійних навичок. Завдання можуть мати як індивідуальний, так і 
груповий характер, оскільки реальні професійні умови у більшості випадків 
грунтуються на роботі у колективі. Практикуються такі форми самостійної 
роботи: 

• аналітичний розгляд наукової публікації; 
• презентація - вибір студентом певної теми чи проблеми для презентації та 

висловлення свого бачення, розуміння або нерозуміння цієї проблеми; 
• підготовка аналізу конкретної виробничої ситуації, підготовка до 

ситуаційних вправ; 
• практикум з навчальної дисципліни, тренінгові програми з використанням 

програмного забезпечення; 
Науковою роботою займаються найкращі студенти, які мають здібності до 

аналітичної, творчої роботи. Такі студенти беруть участь у наукових 
конференціях, олімпіадах, наукових семінарах, виконують завдання у межах 
наукових досліджень кафедр; працюють у наукових гуртках. Творча самостійна 
робота керується рекомендаціями, порадами викладача, конкретними завданнями 
щодо виконання окремих видів діяльності. 

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни визначається навчальною 
програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача. 

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її результатів 
здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 
роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома студентів. 

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов'язкові та 
вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною 
оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов'язкові 
завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі вивчення 
дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

вивчення дисципліни 

"Організація інформаційної діяльності в сфері управління" 
 
№ 
з/п 

Назва модуля  і теми 

 Змістовий модуль  І.  Теоретико-методологічні основи  організації 
 інформаційної  діяльності  в сфері управління 

1.  Вступ в світ організаційної, інформаційної діяльності 

2.  Характеристики управлінської інформації 

3.  Інформатізація суспільства: теоретико-методологічні проблеми 

4.  Організаційна та інформаційна культура суспільства 

5.  Людина як суб'єкт і об'єкт управлінської діяльності 

 Змістовий  модуль ІІ.  Організації  інформаційної 
 діяльності в сфері управління  організації 

6.   Інформаційно-аналітична діяльність: основи теорії та практики 

7.  Організацію  інформаційної діяльності  в сфері політичного  управління 

8.  Інформаційні війни 

9.  Маніпуляції свідомістю 

10.  Мислення в системі організації інформаційної діяльності. Основні поняття 

11.  Розробка та впровадження системи управління знаннями (інформацією) в 
організації 

 Всього годин – 90. 
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ЗМІСТ  

самостійної роботи з дисципліни "Організація інформаційної діяльності 
в сфері управління" 

Розділ I. Теоретико-методологічні основи  організації  інформаційної 
 діяльності в сфері управління 

Тема 1. Вступ в світ організаційної, інформаційної діяльності 
1.1. Методичні вказівки до вивчення теми 
Основною метою заняття є з'ясування ролі і місця теорії організації і теорії 

діяльності в сфері управління, організації інформаційної діяльності після 
отримання інфрормаціі, знань необхідних для прийняття і реалізації 
управлінських рішень. 

При вивченні теми необхідно розглянути: становлення і розвиток теорії 
організації і теорії діяльності в історичному аспекті, розроблені концепції 
організації інформаційної діяльності, уточнені функції методи, технології 
управління діяльністю людини, персоналу організацій, громадян державних 
систем, процесу створення інформаційних продуктів і послуг, формування 
технологічного таінформаційного простору інформаційних систем. 

Необхідно звернути увагу на: основні поняття, категорії, явища, що 
розглядаються теорією організації і діяльності, системні основи організації, 
знання законів організації і діяльності та механізмів їх дії. 

Завершити вивчення теми необхідно після отримання: знань теорії і 
практики організації управлінської діяльності, рекомендацій щодо організації 
інформаційної діяльності в сфері управління. 

 Основні питання для розуміння: 
 1. Поняття життєдіяльності (реалізації життєвих потреб) і діяльності 

реалізації норм у сфері виробництва товарів і послуг). 
 2. Системне конструювання в світі діяльності. Онтологія світу діяльності. 

Метасистеми і аналітика. 
3. Кількісні та якісні характеристики інформації. Інформаційна культура. 
1.2 Термінологічний словник 
Студент повинен дати визначення таких термінів: 
Предмет курсу - ..., Теорія організації. - .., Теорії діяльності - ..., 

Інформаційна технологія -... Інформаційний продукт, послуга - ..., Організація 
інформаційної діяльності -... Інформаційна моральність - ... Інформаційний захист 
- ... 

В результаті вивчення цієї теми студент повинен: 
знати: 
-предмет, завдання, зміст дисципліни "Організація інформаційної діяльності 

в сфері управління"; 
- сутність теорії організації і теорії діяльності; 
- закони організації та діяльності і механізмів їх дії. 
- особливості теорії та практики "Організації інформаційної діяльності в 

сфері управління" і їх облік в практичній діяльності. 
- значення термінів, які використовуються в досліджуваної дисципліни; 
вміти: 



13 
- використовувати знання дисципліни, що вивчається в практичній 

діяльності; 
- обґрунтовувати необхідність вдосконалення знань дисципліни, що 

вивчається в сучасних умовах 
Контрольні питання і навчальні завдання 
1. Життєдіяльність і діяльність. Структура діяльності. Системне 

конструювання в світі деятельності. Структура рефлексії. 
2. Концепція організації та організаторського явища. Системні основи 

організаціі.Організація як об'єкт управління. 
3. Самоврядування і самоорганізація. Комунікації і ступені протиріч.  
4. Еволюція поняття «інформація. Кількісні та якісні характеристики 

інформації. 
5. Інформаційна культура. Інформаційна моральність. 
Завдання: 
1.Вивчити рекомендовану літературу. 
2.Дати письмово (в конспекті) відповіді на поставлені питання. 

Рекомендована література: [3,4,5,13,43,47,53,55,69,83,88]. 
 
Тема 2. Характеристики управлінської інформації 
2.1. Методичні вказівки до вивчення теми 
Основною метою заняття є з'ясування ролі і місця інформації в організації в 

системі інформаційної діяльності в системі управління організацією. При 
вивченні теми необхідно розглянути інформаційне середовище організації, 
особливості оцінки цінності корпоративної інформації, суть і особливості 
інформаційно-динамічних технологій, основні характеристики управлінської 
інформації. 

Необхідно звернути увагу на: залежність між вартістю інформації і вигодою 
від її придбання, сутність інтегрованої автоматизації менеджменту. 
Завершити вивчення теми необхідно після з'ясування проблем в області якості 
інформації, з якими найчастіше зустрічаються підприємства і організації в процесі 
експлуатації інфораціонних систем. 

Основні питання для розуміння: 
1.Особенности оцінки цінності корпоративної інформації. 
2.Псіхологіческая причини спотворення інформації. 
3.Особенности управлінської діяльності персоналу організацій з 

урахуванням якості і форми адекватності інформації. 
2.2. Термінологічний словник 
Студент повинен дати визначення наступних термінів: 
Інформаційне середовище - ..., Корпоративна інформація-..., Цінність 

інформації-..., Інтегрована автоматізація- ..., Інформатизація менеджменту- ..., 
Цілеспрямований стан - ... ,. Корисність інформації - .., Адекватність інформації -
..., Інформаційний шум -..., Інформаційний потік -. 

В результаті вивчення цієї теми студент повинен знати: 
-основні способи визначення цінності інформації; 
- якість інформації Основні проблеми в області якості інформації; 
- психологічні причини спотворення інформації. 
вміти: 
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- оцінювати якість інформації; 
- використовувати знання характеристик інформації в практичній 

діяльності; 
- розуміти сутність інтегрованої автоматизації менеджменту. 
Контрольні питання і навчальні завдання 
1. Інформаційне середовище Корпоративна інформація. Цінність 

інформації Корисність інформації. 
2. Основні способи визначення цінності інформації. Особливості оцінки 

цінності корпоративної інформації. 
3. Залежність між вартістю інформації і вигодою від її придбання. Суть 

та особливості інформаційно-динамічних технологій. 
4. Сутність інтегрованої автоматизації менеджменту. Визначати основні 

характеристики управлінської інформації.  
5. Критерії оцінювання інформації відповідно до напрямків подолання 

інформаційних шумів.Якість інформації. 
6. Основні проблеми в області якості інформації, з якими найчастіше зу-

стрічаються підприємства та організації в процесі експлуатації інформаційних 
систем.  

7. Основні тенденції розвитку інформаційного суспільства.  
Завдання: 
1.Вивчити рекомендовану літературу. 
2.Дати письмово (в конспекті) відповіді на поставлені питання. 

Література: [2,23,36,50,55,64,66,69,74,100]. 
 

Тема 3. Інформатізація суспільства: теоретико-методологічні 
проблеми 

3.1. Методичні вказівки до вивчення теми 
Основною метою заняття є з'ясування теоретико-методологічкіх основ і 

проблем інформатизації суспільства. 
При вивченні теми необхідно розглянути: синергетичний парадигму 

світобачення.синергетичний парадигму управління розвитком, синергетичні 
ефекти глобального інформаційного простору, характерні риси інформаційного 
суспільства, зміни в сфері виробництва, укладу життя, системі цінностей. 

Необхідно звернути увагу на: комп'ютеризацію суспільства як одного з 
етапів переходу до інформаційного суспільства, що формується нову 
інформаційну економіку, забезпечення повного і своєчасного використання 
членами суспільства достовірної інформації. 

Завершити вивчення теми необхідно після отримання: знань теорії і 
практики організації інформаційного суспільства, що виникають проблем і шляхів 
їх вирішення. 

 Основні питання для розуміння: 
 1. «Пульсуючий менеджмент». «Пульсації» як передкризовий стан 

самоорганізованих систем. 
 2. Зберігання, обробка та використання знань за допомогою новітньої 

інформаційної техніки і технологій. 
3. Об'єктивна обумовленість інформатизації суспільства. 
Термінологічний словник 
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Студент повинен дати визначення таких термінів: 
Синергетична парадигма - ..., Синергетичні ефекти - ..., Флуктуації і 

біфуркаціі - ..., «Пульсуючий менеджмент». -... Інформатизація суспільства - ..., 
Інтелект, знання -... Комп'ютеризація суспільства - ... Інформаційні бар'єри - ... 

3.2. Семінарське заняття.  
1.Основні тенденції розвитку інформаційного суспільства.  
2.Синергетична парадигма управління розвитком. Синергетичні ефекти 

глобального інформаційного простору. 
3.Комп'ютеризація суспільства як один з етапів переходу до інформаційного 

суспільства. 
4. Інформатизація суспільства як процес глобалізації економіки, науки, 

освіти, культури.  
 Теми доповідей, рефератів, презентацій: 
1.Інформаційний простір соціальної сфери: погляд з позицій синергетики.   
2.Характерні риси інформаційного суспільства.  
В результаті вивчення цієї теми студент повинен знати: 
- основні тенденції розвитку інформаційного суспільства; 
- ключові поняття синергетики; 
- характерні риси інформаційного суспільства; 
- інновації та телекомунікаційні технології в новій економіці. 
вміти: 
- бачити необхідність розвитку у людини здатності до творчості; 
розуміння термінів, які використовуються в досліджуваної дисципліни; 
- використовувати знання дисципліни, що вивчається в практичній 

діяльності по інформатизації суспільства; 
- обґрунтовувати необхідність інформатизації суспільства як процесу 

глобалізації економіки, науки, освіти, культури в сучасних умовах. 
Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Синергетична парадигма світобачення. Синергетична парадигма 
управління розвитком.  

2. Синергетичні ефекти глобального інформаційного 
простору. Інформаційний простір соціальної сфери: погляд з позицій 
синергетики.  

3. Ключові поняття синергетики: флуктуації і біфуркації. «Пульсуючий 
менеджмент». 

4. «Пульсації» як передкризовий стан самоорганізованих систем.  
5. Інформатизація суспільства як реалізація комплексу заходів, 

спрямованих на забезпечення повного і своєчасного використання членами 
суспільства достовірної інформаці. 

6. Зміни в сфері виробництва, укладу життя, системі 
цінностей. Виробництво і споживання інтелекту, знань.  

7. Характерні риси інформаційного суспільства. 
8. Комп'ютеризація суспільства як один з етапів переходу до 

інформаційного суспільства. 
9. Інформатизація суспільства як процес глобалізації економіки, науки, 

освіти, культури. 
10. Інформаційні ресурси, продукти та послуги. Нова або інформаційна 
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економіка, її особливості та ознаки.  

Завдання : 
1.Опрацюйте рекомендовану літературу. 
2.Підготуйтесь до виступу на семінарі. 
3.Підготуйте реферат на задану тему.  

Література [8,23,24,25,38,40,46,48-50,63,88]. 
 

Тема 4. Організаційна та інформаційна культура суспільства 
4.1. Методичні вказівки до вивчення теми 

Основною метою заняття є: з'ясування витоків організаційної та 
інформаційної культура суспільства, простеження трансформації інформаційно - 
комунікативних процесів в сучасній культурі, використання знань при 
формуванні інформаційного світогляду сучасної людини як ознака просування до 
інформаційного суспільства в інформаційній культурі. 

При вивченні теми необхідно розглянути: метаінформаціонную 
детерминанту культурогенеза, вплив неокласичної культурної концепції на 
формування інформаційного суспільства, ментальність в світлі нової парадигми 
природознавства, проблеми міжнаціонального спілкування в умовах глобалізації. 

Необхідно звернути увагу на: соціальні аспекти інформатизації суспільства, 
 вплив неокласичної культурної концепції на формування інформаційного 
суспільства, роль і значення цивілізаційного фактора в розвитку міжетнічних 
взаємодій, психологію масового інформаційного впливу. 

Завершити вивчення теми необхідно після отримання: знань про 
організаційну та інформаційну культуру суспільства. 

 Основні питання для розуміння: 
 1. Метаінформаціонная детермінанта культурогенеза. 
 2. Роль і значення цивілізаційного фактора в розвитку міжетнічних 

взаємодій. 
3. герменевтичного аспект інформації. Номологіческой статус структур - 

основа тотальних інформацій. 
Термінологічний словник 
Студент повинен дати визначення таких термінів: 
Соціальні аспекти - ..., Інформаційний аспект - ..., детермінанти 

культурогенеза- ..., Вибір в діалозі культур -... Інформаційна екологія - ..., 
Ціннісна свідомість -... Ментальність - ... Інформаційні впливу - ... 

4.2. Семінарське заняття 
1. Інформаційний аспект соціального простору.  Трансформація 

інформаціонно - комунікативних процесів в сучасній культурі.  
2. Вплив неокласичної культурної концепції на формування інформаційного 

суспільства. 
3.Формування ціннісного свідомості - парадигма розвитку інформаційної 

культури. Ментальність в світлі нової парадигми природознавства. 
4. Психологія масового інформаційного впливу. Групові конфлікти: сучасна 

точка зору.   
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 Теми доповідей, рефератів, презентацій: 
1.Україна на порозі змін (проблеми міжнаціонального спілкування в умовах 

глобалізації). Вибір в діалозі культур. Інформаційна екологія.    
2.Формування інформаційної культури учнівської молоді як засобу 

самореалізації особистості в умовах інтерактивної інформаційної середовища.  
В результаті вивчення цієї теми студент повинен знати: 
- соціальні аспекти інформатизації суспільства; 
- інформаційний аспект соціального простору; 
- роль і значення цивілізаційного фактора в розвитку міжетнічних 

взаємодій; 
- інформаційно-правові ресурси становлення громадянського суспільства; 
- психологію масового інформаційного впливу. 
вміти: 
- формувати інформаційну культури учнівської молоді як засобу 

самореалізації особистості в умовах інтерактивної інформаційної середовища; 
- розуміти важливість організаційної та інформаційної культури суспільства 

для інформатизації суспільства; 
- використовувати знання дисципліни, що вивчається в практичній 

діяльності по формуванню організаційної та інформаційної культури суспільства; 
- обґрунтовувати необхідність інформатизації суспільства коли Україна 

опинилася на порозі змін. 
Контрольні питання і навчальні завдання 
1. Соціальні аспекти інформатизації суспільства. Інформаційний аспект 

соціального простору.  
2. Трансформація інформаціонно - комунікативних процесів в сучасній 

культурі. Метаінформаціонная детермінанта культурогенеза. 
3. Вплив неокласичної культурної концепції на формування інформаційного 

суспільства. Роль інформаційних технологій в системі інформаційної культури 
суспільства. 

4. Роль і значення цивілізаційного фактора в розвитку міжетнічних 
взаємодій. Україна на порозі змін (проблеми міжнаціонального спілкування в 
умовах глобалізації). Вибір в діалозі культур. Інформаційна екологія.  

5. Християнство на шляху до інформаційної парадигмі.  
6. Формування ціннісного свідомості - парадигма розвитку інформаційної 

культури.  
7. Ментальність в світлі нової парадигми природознавства. Від несвідомих 

стереотипів до взаєморозуміння.  
8. Психологія масового інформаційного впливу.  
9. Формування інформаційної культури учнівської молоді як засобу 

самореалізації особистості в умовах інтерактивної інформаційної середовища.  
10. Інформація та ресурс в соціокультурних системах. Інформація як 

об'єкт цивільного права. Модель інтелектуальної інформаційної системи в освіті.  
Завдання: 
1.Опрацюйте рекомендовану літературу. 
2.Підготуйтесь до виступу на семінарі. 
3.Підготуйте реферат на задану тему.  

Література [8,18,38,61,63,65,66,70,86,88,91,97,102]. 
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Тема 5. Людина як суб'єкт і об'єкт управлінської діяльності  
5.1. Методичні вказівки до вивчення теми 

 Основною метою заняття є преобретение знань про людину як суб'єкт і об'єкт 
управлінської діяльності, пізнання законів, керуючих людиною, розумінні того, 
що все праблєми людської цивілізації пораждени самою людиною. 
       При вивченні теми необхідно розглянути: феномени людини, особливості 
сприйняття інформації людиною, досистемно, системне і постсістемное мислення 
людини в умовах інформаційного суспільства, психофізіологічні особливості 
вікових груп учнів як основа диференційованого підходу до створення комплексу 
навчально-методичних матеріалів щодо формування інформаційної культури 
особистості. 
         Необхідно звернути увагу на: світогляд інформаційного суспільства і 
людини, інформаційну безпеку особистості на сучасному етапі розвитку 
інформаційного суспільства, вплив інформації на здоров'я і продуктивну 
діяльність людини. 

Завершити вивчення теми необхідно після отримання: знань про людину як 
біосоціальних і духовної систему у сфері управління. 

 Основні питання для розуміння: 
 1. Рефлексія як феномен людини. 
 2. Людина як інформаційно - енергетичний комплекс. 
3. "Модель світу" і прийняття рішень. 
4. «Основи інформаційної культури особистості»: дидактичні проблеми. 
5.2 Термінологічний словник 
Студент повинен дати визначення таких термінів: 
Рефлексія - ..., Межполушарная асиметрія мозку - ..., Стани свідомості - ..., 

Мислення людини -... Психофізіологічні особливості - ..., Дидактичні проблеми -
... Інформаціонноя безпеку особистості - ... Вплив інформації - ... 

В результаті вивчення цієї теми студент повинен знати: 
- модель мислення людини, яка приймає рішення; 
- "модель світу"; 
- закони, що керують людиною в процесі прийняття і реалізації рішень; 
- проблеми інформаційної культури особистості; 
- психофізіологічні особливості вікових груп учнів. 
вміти: 
- формувати інформаційну культури учнівської молоді як засобу 

самореалізації особистості в умовах інтерактивної інформаційної середовища; 
- розуміти необхідність і важливість інформаційної безпеки особистості на 

сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства; 
- використовувати знання дисципліни, що вивчається в практичній 

діяльності по формуванню людини, його організаційної та інформаційної 
культури; 

- обґрунтовувати необхідність досистемно, системного і постсістемного 
мислення людини в умовах інформаційного суспільства. 

Контрольні питання і навчальні завдання: 
1. Комп'ютеризація навчальних дисциплін як найважливіша умова 

організації дистанційного навчання.  
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2. Герменевтічній аспект інформації. Номологіческой статус структур - 

основа тотальних інформацій.Формування інформаційного світогляду сучасного 
студента як ознака просування до інформаційного суспільства до інформаційної 
культури. 

3. Людина як феномен природи. Рефлексія як феномен людини.  
4. Міжполушарна асиметрія мозку. Стану свідомості. Людина як 

біосоціальна і духовна система в сфері управління.  
5. Людина як інформаційно - енергетичний комплекс. Человек і інформація. 

 Особливості сприйняття інформації людиною. Модель мислення людини, яка 
приймає рішення. "Модель світу" і прийняття рішень.  

6. Закони, що керують людиною в процесі прийняття рішень. Світогляд 
інформаційного суспільства і людини.  

7. Становище особистості в інформаційному суспільстві: сучасні тенденції. 
Проблеми інформаційної культури особистості.  

8. Роль особистості в створенні культури і інформації: спосіб взаємозв'язку 
зі світом. 

9. Інформаційна культура та оптимізація межлічстних відносин в 
поліетнічному середовищі.  

10. Основи інформаційної культури особистості: дидактичні проблеми.  
11. Психофізіологічні особливості вікових груп учнів як основа 

диференційованого підходу до створення комплексу навчально-методичних 
матеріалів щодо формування інформаційної культури особистості.  

12. Інформаціонноя безпека особистості на сучасному етапі розвитку 
інформаційного суспільства.  

Завдання: 
1.Вивчити рекомендовану літературу. 
2.Дати письмово (в конспекті) відповіді на поставлені питання. 

Література [3,7,14,30,33,43,51,64,65,77,89]. 
 

Модуль ІІ. Організації  інформаційної  діяльності в сфері управління 
організації 

Тема 6. Інформаційно-аналітична діяльність: основи теорії та практики 
6.1. Методичні вказівки до вивчення теми 
Основною метою заняття є отримання знань относительно реализации 

інформаційно-аналітичної функції в сфері управління. 
   Необходимо звернути рамус на: інформаційну складових інформаційно-

аналітичної діяльності оглядовий-аналітічну діяльність як напряму 
інформаційного забезпечення управлінської праці, етапи та порядок подготовки 
інформаційно-аналітичних документів. 

Завершити вивчення тими необходимо после з'ясування сутності 
інформаційно-аналітичної діяльності інформаційно-аналітичної служби в системе 
інформаційної діяльності органів управління. 

Основні питання для розуміння: 
1. Аспекти інформаційно-аналітичної роботи в управлінській діяльності. 
2. Классификация управлінських завдань за ступенем інтелектуальності і 

складності. 
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3.Технологія інформаційно-аналітичної діяльності в сфері управління. 
4. Інформаціонно-аналітична робота органів державної виконавчої влади. 
6.2. Термінологічний словник 
Інформаційно-аналітична функція -..., Аналітична робота - ..., Поняття 

 аналізу  тасинтезу - ...,  Контент-аналіз - ...,  Типи  і  види  оглядів - ...,  
Комунікативний  аудит- ... 

В результаті вивчення цієї теми студент повинен знати: 
- інформаційну складову інформаційно-аналітичної діяльності; 
- роль і місце ІАД в управлінні; 
- технології інформаційно-аналітичної діяльності в сфері управління; 
- етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів; 
- типи і види оглядів: бібліографічний, реферативний, аналітичний, їх 

характеристика та особливості. 
вміти: 
- оцінювати види інформаційних ресурсів в управлінській діяльності; 
- використовувати методи аналізу і синтезу інформації в інформаційно-

аналітичній діяльності; 
- навести приклади інформаційно-аналітичної продукції; 
- розуміти сутність функцій і їх якісної реалізації в управлінні; 
- готувати оглядові документи, аналітичних довідок, доклади. 
Контрольні питання і навчальні завдання 
1. Інформаційна складова інформаційно-аналітичної діяльності. Науково-

інформаційна діяльність. 
2. Наукова інформатика. Поняття «інформація». Поняття «інформаційні 

процеси».   
3. Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності. Поняття 

«аналітика». Поняття «інформаційна аналітика». 
4. Роль і місце ІАД в управлінні. Технології інформаційно-аналітичної 

діяльності у сфері управління. 
5. Інтегрована інформаційно-аналітична система: проект та концепція.  

Інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів 
управління. 

6. Інформаційно-аналітична робота органів державної виконавчої влади. 
7. Інформаційно-аналітична діяльність: практичні аспекти реалізації в 

системі науково-технічної інформації. Методи аналізу і синтезу інформації. 
8. Поняття аналізу і синтезу як процесів та видів аналітико-синтетичної 

переробки інформації і документації.  
9. Інформаційно-аналітична продукція: питання типології.  Інформаційне 

обслуговування і інформаційно-аналітичні послуги.   
10. Оглядово-аналітичний документ: поняття, класифікація, структура, 

методика складання. Методика підготовки інформаційно-аналітичних продуктів. 
11. Загрози в інформаційній сфері. Державна інформаційна політика у 

контексті інтеграції України в Європейський Союз.  
Завдання: 
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1.Вивчити рекомендовану літературу. 
 2.Дати письмово (в конспекті) відповіді на поставлені питання. 

Література: [11,31,63,68,84,85]. 
 

Тема 7. Організацію  інформаційної  діяльності  в  сфері політичного 
управління 

7.1. Методичні вказівки до вивчення теми 
Основною метою заняття є преобретение знань організації інформаційної 

діяльності в сфері політичного управління. 
При вивченні теми необхідно розглянути: інформаційне суспільство і 

відкритість влади. Загрози в інформаційній сфері, інформаційні стратегії в різних 
сферах життєдіяльності суспільства і людини, зарубіжний досвід інформаційної 
політики, сучасний стан інформаційної сфери в Україні. 

Необхідно звернути увагу на: інформаційну політику на сучасному етапі, 
імідж України: варіанти можливих інформаційних стратегій, державну 
інформаційну політику України і шляхи її вдосконалення. 

Завершити вивчення теми необхідно після отримання знань про організацію 
інформаційна політика на сучасному етапі та її вплив на сферу управління. 

 Основні питання для розуміння: 
 1. Загрози в інформаційній сфері. 
 2. Досвіду регулювання інформаційної сфери. 
3. Сучасний стан інформаційної сфери в Україні. 
4. Правове забезпечення інформаційної сфери зарубіжних країн. 
5. Стратегія як і тактика. 
5.2 Термінологічний словник 
Студент повинен дати визначення таких термінів: 
Мислення інформацією - ..., Імідж України - ..., Інформаційні стратегії - ..., 

Стратегічні виклики -... Технології для військової справи - ..., Інформаційна 
політика -... Правове забезпечення - ... Правове регулювання - .. 

Семінарське заняття 
1.Інформаційна політика на сучасному етапі. Інформаційне суспільство і 

відкритість влади. Загрози в інформаційній сфері.   
2.Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності. Основні прояви 

стратегій. Стратегія як не тактика.  
3.Основи законодавства України в інформаційній сфері. Закони України 

щодо регулювання різних аспектів інформаційної діяльності.  
4. Стратегічні виклики Україні. Стратегічні наслідки розвитку інформаційни

хтехнологій для військової справи. 
 Теми доповідей, рефератів, презентацій: 
1.Державна інформаційна політика в контексті інтеграції України в Європей

ськийСоюз. 
2.Імідж України: варіанти можливих інформаційних стратегій.  
В результаті вивчення цієї теми студент повинен: 
знати 

- загрози в інформаційній сфері; 
- державну інформаційну політику; 
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- роль телебачення в системі соціальних комунікацій суспільства; 
- основні прояви інформаційних стратегій; 
- загальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання інформаційної сфери. 
вміти: 
- формувати основи інформаційної політики; 
- аналізувати правове забезпечення інформаційної сфери зарубіжних країн і 

України; 
- використовувати знання дисципліни, що вивчається в практичній діяльності по 
формуванню і реалізації інформаційної політики в організації; 

- обґрунтовувати варіанти можливих інформаційних стратегій іміджу 
України. 

Контрольні питання і навчальні завдання 
1. Загрози в інформаційній сфері. Державна інформаційна політика у 

контексті інтеграції України в Європейський Союз.  
2. Телебачення в системі соціальних комунікацій суспільства. Імідж 

України: варіанти можливих інформаційних стратегій. “Перебудова” в контексті 
породження сучасної міфології.   

3. Загальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання інформаційної сфери.  
4. Сучасний стан інформаційної сфери в Україні. Державна інформаційна 

політика України та шляхи її вдосконалення. 
5.  Центральні органи державної влади України в галузі інформації. 

Концепції державної інформаційної політики. 
6. Правове забезпечення інформаційної сфери зарубіжних країн. Основи 

законодавства України в інформаційній сфері.  
7. Закони України щодо регулювання різних аспектів інформаційної 

діяльності. Проблеми та перспективи правового регулювання інформаційної 
сфери в Україні. 

8. Управління інформаційною безпекою на державному рівні: Загальні 
принципи і українська практика. 

9.  Чинники, що визначають стан інформаційної безпеки : політичні; 
соціально-економічні; організаційно-технічні.  

10. Загальна методологія і структура організаційного забезпечення 
інформаційної безпеки на рівні держави. Протидія зовнішнім і внутрішнім 
загрозам. 

11. Менеджмент інформаційної безпеки на рівні підприємства: основні 
напрями і структура політики безпеки. 

Завдання: 
1.Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2.Підготуйтесь до виступу на семінарі. 
3.Підготуйте реферат на задану тему.  

Література [1,2,4,5,8,31,38,60,61,72,74,86,92,93,101]. 
Тема 8.  Інформаційні війни 
8.1. Методичні вказівки до вивчення теми 
Основною метою заняття є преобретение знань про витоки, причини, 

сутність, форми, силах і засобах інформаційних воєн сучасних цивілізацій. 
       При вивченні теми необхідно розглянути: поняття інформаційної війни, 
інформаційне протиборство в історії людства, спеціальні інформаційні операції, 
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проблеми, шляхи та механізми протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам 
національній безпеці України в інформаційній сфері. 
         Необхідно звернути увагу на: суб'єкти, об'єкти інформаційних відносин, 
використання спеціальних інформаційних технологій в теорістічній діяльності, 
вербування та впливу на свідомість в неокультах, засоби масової інформації та 
неурядові організації як суб'єкти впливу на інформаційний простір України. 
       Завершити вивчення теми необхідно після отримання знань про: природі 
інформаційних воєн, спеціальні інформаційні операції, загальнодержавної 
система інформаційної безпеки України. 

 Основні питання для розуміння: 
 1. Комунікативні складові психологічних / інформаційних операцій. 
 2. Класифікація і загальні ідеологічні ознаки неокультів. 
3. Поняття інформаційної війни. 
4. Проблеми державного управління ЗМІ. 
8.2 Термінологічний словник 
Студент повинен дати визначення таких термінів: 
Суверенітет і безпеку -..., Інформаційні війни - ..., Технології вербування - 

..., Технології впливу на свідомість -... Пропагандистські дії - ..., Інформаційні 
операції -... Терористична діяльність-... Засоби масової інформації - ... 

В результаті вивчення цієї теми студент повинен знати: 
- інформаційне протиборство в історії человечеств; 
- суб'єкти, об'єкти інформаційних відносин; 
- технології вербування і впливу на свідомість в неокультах; 
- спеціальні інформаційні технології в теорістічній діяльності; 
- загальнодержавну систему інформаційної безпеки України. 
вміти 
- формувати інформаційну культуру з протидії неправдивої інформації, що 

впливає на свідомість оточуючих; 
- розуміти необхідність постійної готовності до протидії негативних 

інформаційних впливів; 
- впливати на оточуючих людей при попаданні їх в умови загрози для життя 

і здоров'я; - обґрунтовувати необхідність готовності держави та суспільства до 
інформаційної війни, протидії пропагандистським дій ймовірного противника. 

Контрольні питання і навчальні завдання 
1. Інформаційне противоборство в історії людства. Поняття інформаційної 

війни.  
2. Інформаційні війни, психологічні операції і національна безпека. 

Пропагандистські дії в XX столітті. 
3. Комунікативні складові психологічної / інформаційної операції.  

Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій.  
4. Інформаційні війни: завдання, об’єкти посягань та форми проведення. 

Спеціальні інформаційні операції: види, методи, сили та засоби.  
5. Класифікація та спільні ідеологічні ознаки неокультів. Причини іх 

виникнення та росповсюдження, закрема на теренах України.  
6. Технології вербування та впливу на свідомість у неокультах.  
7. Використання спеціальних інформаційних технологій у терористичній 

діяльності. Засоби масової інформації та неурядові організації як суб’єкти впливу 
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на інформаційний простір України.  

8. Правові аспекти діяльності засобів масової інформації в Україні.  
Проблеми, шляхи та механізми протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам 
національній безпеці України в інформаційній сфері. 

9. Проблеми державного управління ЗМІ. Діяльність неурядових 
организацій та політичних партій у контексті інформаційної беспеки. 

Завдання: 
1.Вивчити рекомендовану літературу. 
 2.Дати письмово (в конспекті) відповіді на поставлені питання. 

Література: [12,14,19,44,59,60,67,72,74,78,80,86,93,99]. 
 
Тема 9. Маніпуляціі свідомістю 9.1Методичні вказівки до вивчення 

теми 
Основною метою заняття є набуття знань про «анатомію і психо -

фізіологіі» маніпуляції свідомістю людини, народу, громадян держави з цілями 
зміни його світогляду, світовідношення, спонукання до дій в інтересах суб'єкта 
маніпулювання. 
       При вивченні теми необхідно розглянути: основні доктрини маніпуляції 
свідомістю, використовувані технології маніпулювання в практичній діяльності, 
практичні результати маніпуляції, узагальнений досвід інформаційних воєн. 
         Необхідно звернути увагу на: головні мішені маніпуляторів 
свідомістю;технології маніпуляції як закритого знання; соціодинаміка культури 
людини, народу; на реальність маніпуляцій в сфері спілкування людей, 
прихованому упрпавленіі людиною, персоналом організації, існування 
пісіхологіческіх та інформаційних воєн; на підготовку людини протистояти 
матіпуляціі. 

Завершити вивчення теми необхідно після отримання знань про: природі 
маніпулювання, технологіях маніпуляції і рекомендацій щодо захисту від 
маніпулятивних впливів. 

 Основні питання для розуміння: 
 1. Мішені маніпуляторів свідомістю - знакові системи, духовні процеси, 

логічне мислення, почуття, пам'ять. 
 2. Телебачення як технологія руйнування свідомості. 
3. Технологія маніпуляції як закрите знання. 
4. «Печерні люди XXI ст.». 
9.2 Термінологічний словник 
Студент повинен дати визначення таких термінів: 
Маніпуляція свідомістю -..., Доктрини маніпуляції свідомістю - ..., 

Технології маніпуляції - ..., Технології впливу на свідомість -..., Психологічна 
доктрина - ..., Створення нової мови -..., маніпулятивна семантика -. .., 
Аутистическое свідомість - ..., Суспільство спектаклю - ... 

В результаті вивчення цієї теми студент повинен знати: 
- «анатомію і фізіологію» маніпуляції свідомістю; 
- основні доктрини маніпуляції свідомістю; 
- технологія маніпуляції як закрите знання; 
- головні мішені маніпуляторів свідомістю; 
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- телебачення як технологія руйнування свідомості. 
вміти: 
- формувати протидію маніпуляторам свідомістю; 
- розуміти необхідність постійної готовності до протидії маніпулятивним 

інформаційним впливам; 
- популярно пояснювати людині результати маніпуляцій в 

міжособистісному спілкуванні, впливів ЗМІ; 
 - обґрунтовувати необхідність законодавчого закріплення правових норм в 

інформаційній безпеці людини. 
Контрольні питання і навчальні завдання 
1. «Анатомія і фізіологія» маніпуляції свідомістю.  Демократія, 

тоталітаризм і маніпуляція свідомістю. 
2. Основні доктрини маніпуляції свідомістю. Технологія маніпуляції як 

закрите знання.  
3. Головні мішені маніпуляторів свідомістю - знакові системи. 
4. Головні мішені маніпуляторів свідомістю - духовні процеси.  
5. Почуття (емоційний вплив як передумова маніпуляції; почуття гумору, 

сміх, і страх; страхи і тип культур; страхи «холодної війни»; страх тероризму). 
6. Маніпуляція і вплив на пам'ять (запам'ятовування, впізнавання і 

навіювання; історична пам'ять; короткострокова пам'ять і маніпуляція в політиці). 
7. Суспільство спектаклю (уяву і поведінку; маніпуляція увагою; 

політичний спектакль і маніпуляція свідомістю).  
Завдання: 
1.Вивчити рекомендовану літературу. 
 2.Дати письмово (в конспекті) відповіді на поставлені питання. 

Література: [[7,10,12,19,33,41,45,51,67,70,99]. 
 
Тема 10. Мислення в системі організауії інформаційної діяльності.  

Основні поняття 
10.1. Методичні вказівки до вивчення теми 
Основною метою заняття є набуття знань про: мисленні, функціях 

мислення при організації інформаційної діяльності в сфері 
управління; особливості стратегічного мислення. 
       При вивченні теми необхідно розглянути: поняття категорії як засобу 
мислення, мислення як психічний процес відображення дійсності і вища форма 
творчої активності людини, поняття нового управлінського мислення, 
методологчіекій підхід в теорії і практиці мислення, взаємозв'язок основних 
категорій теорії управління. 
         Необхідно звернути увагу на: роль логіки, лінгвістики, семантики, семіотики 
в формуванні мислення; стихійне, емпіричне розуміння сутності стратегії та 
стратегічної функції в управлінні, роль логіки, лінгвістики, семантики, семіотики 
в формуванні мислення; стратегічні завдання і особливості вирішення 
стратегічних проблем; поняття стратегії в управлінській культурі Заходу і Сходу. 

Завершити вивчення теми необхідно після отримання знань про: природі 
мисленні, методології та технології мисленні, ролі мислення в системі організації 
інформаційної діяльності в сфері управління. 
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 Основні питання для розуміння: 
 1. Мислення як психічний процес. 
 2. Особливості стратегічного мислення. 
3. Рефлексивність мислення і діяльності управлінця. 
4. Поняття суб'єкта думки (про що ведеться мова) і предиката думки (що 

стверджується про те, про що ведеться мова). 
5. Мислення: логічне, методологічне, рефлексивне, мовне. 
10.2 Термінологічний словник 
Студент повинен дати визначення таких термінів: 
Поняття стратегія -..., Розумова форма - ..., миследеятельностних мову - ..., 

мислекоммунікаціі -..., Мислетехніка - ..., Колективне мислення -..., поняття 
рефлексії - ..., Стратегічне мислення - ..., Стратегічне взаємодія - ... 

В результаті вивчення цієї теми студент повинен знати: 
- поняття нового управлінського мислення;  
- миследеятельность як синтез «дій», «комунікації» та «чистого» мислення;  
- методологчіекій підхід в теорії і практиці мислення; 
- взаємозв'язок основних категорій теорії управління; 
- роль логіки, лінгвістики, семантики, семіотики в формуванні мислення. 
вміти: 
- створювати абстрактні поняття, стратегії як абстрактної норми; 
- формувати суб'єкта думки і предиката думки); 
- розуміти взаємозв'язок основних категорій теорії управління; 
 - обґрунтовувати необхідність розвитку мислення для організації 

інформаційної діяльності в сфері управління. 
Контрольні питання і навчальні завдання: 
1. Поняття мислення. Типізація мислення. Функції мислення при організаці 

інформаційної діяльності в сфері управління.  
2. Мислення як психічний процес відображення дійсності і вища форма 

творчої активності людини. Особливості стратегічного мислення.  
3. Рефлексивність мислення і діяльності управлінця. Роль логіки, 

лінгвістики, семантики, семіотики в формуванні мислення.  Поняття нового 
управлінського мислення. 

4. Методологія в системі управління знаннями.  Теоретико-методологічні 
основи розробки політики та стратегії управління знаннями.  

Завдання: 
1.Вивчити рекомендовану літературу. 
2.Дати письмово (в конспекті) відповіді на поставлені питання. 

Література: [13,16,30,51,52,54,74,78,89]. 
 
Тема 11. Розробка та впровадження системи управління знаннями 

(інформацією) в організації 
10.1. Методичні вказівки до вивчення теми 
Основною метою заняття є набуття знань про: розробці та впровадження 

системи управління знаннями (інформацією) в організації. 
При вивченні теми необхідно розглянути: теоретико-методологічні основи 

розробки політики та стратегії управління знаннями; парадигматики-логічний і 
проблемно-критеріальний досвід культури мислення в рефлексивної функції, 
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стратегічний механізм управління знаннями; зв'язку стратегії управління 
знаннями зі стратегіями управління персоналом, якістю продукту, ефективного 
використання ресурсів, стратегіями маркетингу; економічні та правові підходи 
управління системою знань; етапи побудови системи управління знаннями. 
         Необхідно звернути увагу на: особливості перетворення інформації в 
знання;аналіз існуючих рекомендацій з розробки системи управління 
знаннями;діяльність з проектування системи управління знаннями та досвід 
використання її в дії; фактори, що сприяють впровадженню системи управління 
знаннями. . 

Завершити вивчення теми необхідно після отримання знань про: розробці та 
впровадженні системи управління знаннями (інформацією) в організації. 

 Основні питання для розуміння: 
 1. парадигматики-логічний і проблемно-критеріальний досвід культури 

мислення в рефлексивної функції. 
 2. Особливості проектування системи стратегічного управління знаннями. 
3. Створення і використання інформації і знань як самостійний операційний 

процес, що вимагає управління. 
4. Загальна схема проектування системи знань. 
5. Три базові елементи системи знань підприємства: метазнанія 

(методологія, методи); дані, отримані за допомогою метазнаній; знання про те, 
для чого і як використовувати ці дані. 

11.2 Термінологічний словник 
Студент повинен дати визначення таких термінів: 
Управління знаннями -..., Центр знань - ..., Метазнанія- ..., Системи 

управління знаннями -..., Бенчмаркінг систем управління знаннями - ..., 
Навчальний блок -..., Інформаційний блок - ... , Пізнавальний блок - ..., Економіко-
правовий блок –  

11.3. Семінарське заняття 
1.Теоретико-методологічні основи розробки політики та стратегії 

управління знаннями. 
2.Концептуальні засади системи управління знаннями. Стратегічний 

механізм управління знаннями.  
3.Этапы построения системы управления знаниями.      
4.Визначення менеджменту знань. Управління корпоративними знаннями.   
Теми доповідей, рефератів, презентацій: 
1.Інформація та знання підприємства як нематеріальний 

продукт. Проектування операційної діяльності по створенню інформації і знання. 
2.Парадигматико-логічний і проблемно-критеріальний досвід культури 

мислення в рефлексивної функції.  
В результаті вивчення цієї теми студент повинен знати: 
- теоретико-методологічні основи розробки політики та стратегії управління 

знаннями; 
- концептуальні засади системи управління знаннями; 
- завдання та функції системи управління знаннями; 
- особливості проектування системи стратегічного управління знаннями; 
- етапи побудови системи управління знаннями. 
вміти: 
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- формувати систему управління знаннями (інформацією); 
- розуміти процес перетворення інформації в знання; 
 - обґрунтовувати необхідність управління знаннями, інформацією для 

організації інформаційної діяльності в сфері управління. 
Контрольні питання і навчальні завдання: 
1. Методологія в системі управління знаннями.  Теоретико-методологічні 

основи розробки політики та стратегії управління знаннями.  
2. Аналіз існуючих рекомендацій з розробки системи управління 

знаннями. Методологічні основи розробки системи управління знаннями.  
3. Концептуальні засади системи управління знаннями. Стратегічний 

механізм управління знаннями.  
4. Створення і використання інформації і знань як самостійний операційний 

процес, що вимагає управління. 
5. Організаційна структура типового аналітичного центру. Центр знань 

(ядро) як основа розвитку.  
6. Економічні та правові підходи управління системою знань.  
7. Зв'язки стратегії управління знаннями зі стратегіями управління 

персоналом, якістю продукту, ефективного використання ресурсів, стратегіями 
маркетингу. 

8. Досвід розробки системи управління знаннями.  Бенчмаркінг систем 
управління знаннями. 

Завдання : 
1.Опрацюйте рекомендовану літературу. 
2.Підготуйтесь до виступу на семінарі. 
3.Підготуйте реферат на задану тему.  

Література [2,3,4,19,22,25,27,31,33,45] 
 
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ ИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ) 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. 
Важливою складовою підготовки спеціаліста є діагностика його самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності. Головними компонентами контролю є: 
перевірка (виявлення рівня знань, умінь т навичок); оцінка (вимірювання на 
основі відповідних критеріїв рівня знань, умінь та навичок); облік (фіксування 
результатів на відповідних носіях). Діагностика навчання передбачає відповідні 
принципи: індивідуального характеру, систематичності, тематичності, єдності 
вимог, об’єктивності, всебічності, інші. 

 За допомогою самостійного контролю знань вирішуються наступні 
завдання: виявлення готовності особистості до сприймання, усвідомлення і 
засвоєння загальноосвітніх і спеціальних знань; отримання інформації про 
характер самосійної роботи у процесі аудиторного та позааудиторного навчання; 
визначення ефективності організаційної технології учіння; виявлення 
правильності обсягу і глибини особистісного засвоєння знань, умінь та навичок. 
Міжсесійний контроль за самостійною роботою студентів із дисципліни “Загальна 
педагогіка” включає  поточний модульний контроль за бально-рейтинговою 
системою. Підсумковий контроль – іспит. Питання на іспит (залік) додаються у 
загальному плані як “Контрольні питання”. 
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В процесі вивчення курсу студенти заочної форми навчання  пишуть 

реферати, денної – реферати. Основні вимоги до їх виконання: 
• повнота та об'єктивність інформації про досліджувані явища; 
• повнота відображення основних компонентів її змісту; 
• доступність сприймання тексту як за змістом, так і за логікою визначення 

основних проблем; 
• доступність мови викладу; 
• авторське ставлення, особиста точка зору на питання роботи. 
Структура контрольної роботи (реферату): перша сторінка (див. зразок 

вузу); зміст (вступ, 1,2,3 питання, висновки, літературні джерела: 10-12; додатки, 
при необхідності). 

Технологічні етапи організації та методики підготовки роботи: визначення 
теми та змісту; аналіз одержаної інформації (ґрунтовне, всебічне та глибоке 
вивчення фактів, положень та висновків з проблеми; теоретична та аналітико-
синтетична обробка дослідження); оформлення роботи (загальні та вузівські 
вимоги, обсяг - 0,5 др. арк.). Студенти заочної форми навчання, за вказівкою 
викладача, можуть виконувати контрольні роботи у двох видах: або ґрунтовне 
теоретичне дослідження зі спиранням на практику, або практично-теоретичне 
виконання роботи за варіантам. Номер контрольної роботи за загальною 
технологією дослідження студент отримує за номером свого прізвища в журналі, 
або заліковій відомості.  

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ) 
1. Вступ в світ організаційної, інформаційної діяльності 
2. Характеристики управлінської інформації 
3. Інформатізація суспільства: теоретико-методологічні проблеми 
4. Організаційна та інформаційна культура суспільства 
5. Человек як суб'єкт і об'єкт управлінської діяльності 
6. Інформаційно-аналітична діяльність: основи теорії та практики 
7. Організацію  інформаційної діяльності  в сфері політичного  управління 
8. Інформаційні війни 
9. Маніпуляціі свідомістю 
10. Мислення в системі організауіі інформаційної діяльності.  
11. Розробка та впровадження системи управління знаннями (інформацією) в 

організації 
12. Характерні риси інформаційного суспільства. 
 

 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Основні види самостійної роботи студентів та орієнтовні затрати часу на 

них ілюструє табл. 1. 
Таблиця 1 

Види самостійної роботи за формами навчання студентів 

Вид самостійної роботи 

Орієнтовний час на самостійну 
роботу, акад. годин 

Форма навчання 
денна заочна  

1.Самостійне вивчення тем  10 40 
2. Самостійна робота з літературними джерелами з 20 20 
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метою кращого засвоєння програмного матеріалу 
4. Підготовка до аудиторних практичних занять 30 - 
5. Практична підготовка за місцем роботи - 10 
6. Оформлення звіту про виконання практичних 
завдань за місцем роботи 

- - 

7. Індивідуальні консультації у викладача -  
Усього 60 70 
 

Розподіл часу, відведеного на самостійну підготовку, по темах програми для 
вивчення теоретичного матеріалу і практичної підготовки кожен студент здійснює 
особисто. 

 МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
Для активізації процесу навчання студентів викладач повинен творчо 

застосовувати різноманітні навчальні технології та засоби: 
- на лекціях намагатись зосереджувати увагу студентів на проблемних 

питаннях; 
- частину визначених у тематичному плані тем переводити на самостійне 

вивчення; 
- заохочувати студентів до критичного сприйняття нового матеріалу 

замість пасивного конспектування; 
- на практичних заняттях створювати умови для дискусій, практикувати 

роботи студентів у малих групах; 
- проводити презентації самостійних робіт, перехресну перевірку 

виконання завдань самими студентами з наступною аргументацією виставленої 
оцінки; 

- з окремих питань програми ефективними формами активізації 
навчального процесу можуть бути ділова гра, аналіз конкретної виробничої 
ситуації, виконання тестів тощо. 

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів мають 
стати чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної 
активності, справедлива диференціація оцінок, подяка викладача за сумлінне 
ставлення студентів до вивчення дисципліни. 

Кращих студентів викладач повинен залучати до науково-дослідницької 
роботи на кафедрі. 

 
 СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1) Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни 
1. Життєдіяльність і діяльність. Структура діяльності. Системне 

конструювання в світі деятельності. Структура рефлексії. 
2. Концепція організації та організаторського явища. Системні основи 

організаціі.Організація як об'єкт управління. 
3. Самоврядування і самоорганізація. Комунікації і ступені протиріч.  
4. Еволюція поняття «інформація. Кількісні та якісні характеристики 

інформації. 
5. Інформаційна культура. Інформаційна моральність. 
6. Інформаційне середовище Корпоративна інформація. Цінність 

інформації Корисність інформації. 
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7. Основні способи визначення цінності інформації. Особливості оцінки 

цінності корпоративної інформації. 
8. Залежність між вартістю інформації і вигодою від її придбання. Суть 

та особливості інформаційно-динамічних технологій. 
9. Сутність інтегрованої автоматизації менеджменту. Визначати основні 

характеристики управлінської інформації.  
10. Критерії оцінювання інформації відповідно до напрямків подолання 

інформаційних шумів.Якість інформації. 
11. Основні проблеми в області якості інформації, з якими найчастіше 

зустрічаються підприємства та організації в процесі експлуатації інформаційних 
систем.  

12. Основні тенденції розвитку інформаційного суспільства.  
13. Синергетична парадигма світобачення. Синергетична парадигма 

управління розвитком.  
14. Синергетичні ефекти глобального інформаційного 

простору. Інформаційний простір соціальної сфери: погляд з позицій 
синергетики.  

15. Ключові поняття синергетики: флуктуації і біфуркації. «Пульсуючий 
менеджмент». «Пульсації» як передкризовий стан самоорганізованих систем.  

16. Інформатизація суспільства як реалізація комплексу заходів, 
спрямованих на забезпечення повного і своєчасного використання членами 
суспільства достовірної інформаці. 

17. Зміни в сфері виробництва, укладу життя, системі цінностей. 
Виробництво і споживання інтелекту, знань. 

18. Характерні риси інформаційного суспільства. 
19. Комп'ютеризація суспільства як один з етапів переходу до 

інформаційного суспільства. 
20. Інформатизація суспільства як процес глобалізації економіки, науки, 

освіти, культури. 
21. Інформаційні ресурси, продукти та послуги. Нова або інформаційна 

економіка, її особливості та ознаки.  
22. Соціальні аспекти інформатизації суспільства. Інформаційний аспект 

соціального простору.  
23. Трансформація інформаціонно - комунікативних процесів в сучасній 

культурі. Метаінформаціонная детермінанта культурогенеза. 
24. Вплив неокласичної культурної концепції на формування 

інформаційного суспільства. 
25. Роль інформаційних технологій в системі інформаційної культури 

суспільства. 
26. Роль і значення цивілізаційного фактора в розвитку міжетнічних 

взаємодій. Україна на порозі змін (проблеми міжнаціонального спілкування в 
умовах глобалізації). Вибір в діалозі культур. Інформаційна екологія.  

27. Християнство на шляху до інформаційної парадигмі.  
28. Формування ціннісного свідомості - парадигма розвитку 

інформаційної культури.  
29. Ментальність в світлі нової парадигми природознавства. Від 

несвідомих стереотипів до взаєморозуміння.  
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30. Психологія масового інформаційного впливу.  
31. Формування інформаційної культури учнівської молоді як засобу 

самореалізації особистості в умовах інтерактивної інформаційної середовища.  
32. Інформація та ресурс в соціокультурних системах. Інформація як 

об'єкт цивільного права. 
33. Модель інтелектуальної інформаційної системи в освіті.  
34. Комп'ютеризація навчальних дисциплін як найважливіша умова 

організації дистанційного навчання.  
35. Герменевтічній аспект інформації. Номологіческой статус структур - 

основа тотальних інформацій.Формування інформаційного світогляду сучасного 
студента як ознака просування до інформаційного суспільства до інформаційної 
культури. 

36. Людина як феномен природи. Рефлексія як феномен людини.  
37. Міжполушарна асиметрія мозку. Стану свідомості. Людина як 

біосоціальна і духовна система в сфері управління.  
38. Людина як інформаційно - енергетичний комплекс. Человек і 

інформація.  Особливості сприйняття інформації людиною. Модель мислення 
людини, яка приймає рішення. "Модель світу" і прийняття рішень.  

39. Закони, що керують людиною в процесі прийняття рішень. Світогляд 
інформаційного суспільства і людини.  

40. Становище особистості в інформаційному суспільстві: сучасні 
тенденції. Проблеми інформаційної культури особистості.  

41. Роль особистості в створенні культури і інформації: спосіб 
взаємозв'язку зі світом. 
Інформаційна культура та оптимізація межлічстних відносин в поліетнічному 
середовищі.  

42. Основи інформаційної культури особистості: дидактичні проблеми.  
43. Психофізіологічні особливості вікових груп учнів як основа 

диференційованого підходу до створення комплексу навчально-методичних 
матеріалів щодо формування інформаційної культури особистості.  

44. Інформаціонноя безпека особистості на сучасному етапі розвитку 
інформаційного суспільства.  

45. Інформаційна складова інформаційно-аналітичної діяльності. 
Науково-інформаційна діяльність. 

46. Наукова інформатика. Поняття «інформація». Поняття «інформаційні 
процеси».   

47. Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності. Поняття 
«аналітика». Поняття «інформаційна аналітика». 

48. Роль і місце ІАД в управлінні. Технології інформаційно-аналітичної 
діяльності у сфері управління. 

49. Інтегрована інформаційно-аналітична система: проект та концепція.  
Інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів 
управління. 

50. Інформаційно-аналітична робота органів державної виконавчої влади. 
51. Інформаційно-аналітична діяльність: практичні аспекти реалізації в 

системі науково-технічної інформації. Методи аналізу і синтезу інформації. 
52. Поняття аналізу і синтезу як процесів та видів аналітико-синтетичної 
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переробки інформації і документації.  

53. Інформаційно-аналітична продукція: питання типології.  
Інформаційне обслуговування і інформаційно-аналітичні послуги.   

54. Оглядово-аналітичний документ: поняття, класифікація, структура, 
методика складання. Методика підготовки інформаційно-аналітичних продуктів. 

55. Загрози в інформаційній сфері. Державна інформаційна політика у 
контексті інтеграції України в Європейський Союз.  

56. Телебачення в системі соціальних комунікацій суспільства. Імідж 
України: варіанти можливих інформаційних стратегій. “Перебудова” в контексті 
породження сучасної міфології.   

57. Загальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання інформаційної 
сфери.  

58. Сучасний стан інформаційної сфери в Україні. Державна 
інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення. 

59.  Центральні органи державної влади України в галузі інформації. 
Концепції державної інформаційної політики. 

60. Правове забезпечення інформаційної сфери зарубіжних країн. Основи 
законодавства України в інформаційній сфері.  

61. Закони України щодо регулювання різних аспектів інформаційної 
діяльності. Проблеми та перспективи правового регулювання інформаційної 
сфери в Україні. 

62. Управління інформаційною безпекою на державному рівні: Загальні 
принципи і українська практика. 

63.  Чинники, що визначають стан інформаційної безпеки : політичні; 
соціально-економічні; організаційно-технічні.  

64. Загальна методологія і структура організаційного забезпечення 
інформаційної безпеки на рівні держави. Протидія зовнішнім і внутрішнім 
загрозам. 

65. Менеджмент інформаційної безпеки на рівні підприємства: основні 
напрями і структура політики безпеки. 

66. Інформаційне противоборство в історії людства. Поняття 
інформаційної війни.  

67. Інформаційні війни, психологічні операції і національна безпека. 
Пропагандистські дії в XX столітті. 

68. Комунікативні складові психологічної /інформаційної операції.  
Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій.  

69. Інформаційні війни: завдання, об’єкти посягань та форми проведення. 
Спеціальні інформаційні операції: види, методи, сили та засоби.  

70. Класифікація та спільні ідеологічні ознаки неокультів. Причини іх 
виникнення та росповсюдження, закрема на теренах України.  

71. Технології вербування та впливу на свідомість у неокультах.  
72. Використання спеціальних інформаційних технологій у терористичній 

діяльності. Засоби масової інформації та неурядові організації як суб’єкти впливу 
на інформаційний простір України.  

73. Правові аспекти діяльності засобів масової інформації в Україні.  
Проблеми, шляхи та механізми протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам 
національній безпеці України в інформаційній сфері. 
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74. Проблеми державного управління ЗМІ. Діяльність неурядових 

организацій та політичних партій у контексті інформаційної беспеки. 
75. «Анатомія і фізіологія» маніпуляції свідомістю.  Демократія, 

тоталітаризм і маніпуляція свідомістю. 
76. Основні доктрини маніпуляції свідомістю. Технологія маніпуляції як 

закрите знання.  
77. Головні мішені маніпуляторів свідомістю - знакові системи. 
78. Головні мішені маніпуляторів свідомістю - духовні процеси.  
79. Почуття (емоційний вплив як передумова маніпуляції; почуття 

гумору, сміх, і страх; страхи і тип культур; страхи «холодної війни»; страх 
тероризму). 

80. Маніпуляція і вплив на пам'ять (запам'ятовування, впізнавання і 
навіювання; історична пам'ять; короткострокова пам'ять і маніпуляція в політиці). 

81. Суспільство спектаклю (уяву і поведінку; маніпуляція увагою; 
політичний спектакль і маніпуляція свідомістю).  

82. Поняття мислення. Типізація мислення. Функції мислення при 
організаці інформаційної діяльності в сфері управління.  

83. Мислення як психічний процес відображення дійсності і вища форма 
творчої активності людини. Особливості стратегічного мислення.  

84. Рефлексивність мислення і діяльності управлінця. Роль логіки, 
лінгвістики, семантики, семіотики в формуванні мислення.  Поняття нового 
управлінського мислення. 

85. Методологія в системі управління знаннями.  Теоретико-
методологічні основи розробки політики та стратегії управління знаннями.  

86. Аналіз існуючих рекомендацій з розробки системи управління 
знаннями. Методологічні основи розробки системи управління знаннями.  

87. Концептуальні засади системи управління знаннями.    Стратегічний 
механізм управління знаннями.  

88. Створення і використання інформації і знань як самостійний 
операційний процес, що вимагає управління. 

89. Організаційна структура типового аналітичного центру. Центр знань 
(ядро) як основа розвитку.  

90. Економічні та правові підходи управління системою знань.  
91. Зв'язки стратегії управління знаннями зі стратегіями управління 

персоналом, якістю продукту, ефективного використання ресурсів, стратегіями 
маркетингу. 

92. Досвід розробки системи управління знаннями.  Бенчмаркінг систем 
управління знаннями. 

 
2). Поточний контроль знань 
За підсумками поточного контролю студент має можливість отримати 

оцінку в діапазоні від 0 до 40 балів. Якщо студент набере менше 20 балів, він не 
допускається до підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань студентів денної та вечірньої форм навчання 
проводиться на практичних заняттях. 

Максимально можливих 40 балів за поточну успішність розподіляються 
таким чином: 10 балів – на перший модуль, 15 балів – на другий і 15 балів – на 
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третій. У межах кожного модулю на поточну успішність виділяється 10 балів і на 
модульний контроль теж 10 балів. 

Активність і успішність студента на практичному занятті оцінюється за 
шкалою 10; 5; 0 балів. Сумарна кількість балів, набрана на всіх практичних 
заняттях, ділиться на кількість фактично проведених за розкладом занять. 
Отримана таким чином кількість балів зараховується студентові. Наприклад, 
відбулося 6 занять. Студент має такі оцінки: 10; 5; 0; 10; 10; 5. Сума становить 40 
балів. Студенту зараховується 7,6

6
40

=  балів за модуль. 

На модульний контроль виноситься 5 теоретичних питань. Відповідь на 
кожне питання оцінюється за шкалою 2; 1; 0 балів. На модульному контролі 
студент може набрати від 0 до 10 балів. 

Умови допуску студента до підсумкового контролю: у межах кожного 
модуля за підсумками практичних занять студент повинен набрати не менше 5 
балів; модульне контрольне завдання виконати не менше, ніж на 5 балів; загалом 
за поточну успішність набрати не менше, ніж 20 балів із можливих 40. 

Фактично набрано суму балів за поточну успішність викладач заокруглює за 
чинними правилами до величини, кратної 5. 

Студент, який набрав на практичних заняттях менше 20 балів, до 
підсумкового контролю не допускається. 

3). Підсумковий контроль знань  
Підсумковий контроль знань студентів усіх форм навчання здійснюється у 

вигляді письмового іспиту за єдиним зразком білетів. Екзаменаційний білет 
містить 3 завданя. Відповідь з кожного завдання оцінюється за шкалою 10; 5; 0 
балів. 

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 30 балів. 
Якщо відповіді студента оцінені менше ніж в 10 балів, він отримує 

незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову 
оцінку. В цьому випадку отримані результати поточного контролю не 
враховуються. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 
результати поточного контролю знань (за умови, що студент набрав 10 балів і 
вище) та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент 
набрав 20 балів і вище).. 

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах 
поточного контролю та іспиту. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирибальну 
здійснюється в такому порядку: 

оцінка “відмінно” – 100; 95; 90; 85 балів; 
оцінка “добре” – 80; 75; 70; 65 балів; 
оцінка “задовільно” – 60; 55; 50 балів; 
оцінка “незадовільно” – менше 50 балів. 
Оцінка за чотирибальною шкалою оцінювання виставляється в заліково-

екзаменаційній відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою в 100-бальній 
шкалі. 

4). Зразок екзаменаційного білета 
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1.Формування інформаційної культури учнівської молоді як засобу 

самореалізації особистості в умовах інтерактивної інформаційної середовища.  
2.Управління інформаційною безпекою на державному рівні: Загальні 

принципи і українська практика. 
3.Досвід розробки системи управління знаннями.  Бенчмаркінг систем 

управління знаннями.  
 
Розвиток творчого потенціала студента та реалізації його професійних 

навичок. 
1   Аналітичний розгляд наукової публікації. 
Проаналізувати наукову публікацію з журналів: «Персонал», « Проблеми 

теорії й практики управління», «Экономическая стратегия»  і т.п. 
2.Вибір студентом певної теми чи проблеми для презентації та висловлення 

свого бачення, розуміння або нерозуміння цієї проблеми. 
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