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Опис дисципліни
Міждисциплінарна курсова робота є одним з видів наукової роботи, самостійним навчальнонауковим дослідженням студента, виконується на першому курсі навчання та поєднує декілька дисциплін
професійної підготовки магістра.
Метою виконання міждисциплінарної курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення
теоретичних знань, їхнє застосування для вирішення конкретного практичного завдання відповідно до
вимог ОПП зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
Міждисциплінарна курсова робота дає змогу виявити здатність студента самостійно осмислити
проблему, творчо, критично її дослідити, набути вміння збирати, аналізувати і систематизувати інформацію
та літературні джерела, застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань, а також формує
наступні фахові компетентності:
Здатність до формування ефективної системи управління інформаційною, бібліотечною та архівною
діяльністю.
Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційно-аналітичними
структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та
бібліотечних.
Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення практичних, управлінських,
науково-дослідних і прогностичних завдань у професійній діяльності.
Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та
управлінської інформації.
Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом проведення аналізу
інформаційних потоків та масивів.
Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення професійної діяльності,
розуміти принципи проектування та функціонування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів
та соціальних медіа.
Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними підходами до фахової
підготовки інформаційних фахівців; планування власної науково-педагогічної діяльності.
Здатність організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність інформаційних установ.
Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними проектами.
Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для формулювання завдань
автоматизації інформаційних процесів.
Здатність здійснювати інформаційний моніторинг.
Здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички з документування та
електронного урядування для виконання комплексу різноманітних завдань під час здійснення професійної
діяльності.
Здатність розробляти та впорядковувати документацію державних установ та інших інституцій,

впроваджувати новітні технології в процеси документування управлінської інформації.
Здатність застосовувати знання з документознавства, інформології та електронного урядування під
час здійснення професійної діяльності.
Знати основні положення управління інформаційними ресурсами, удосконалювати функціональні
задачі управління інформаційними ресурсамита їх реалізацію в умовах розвитку інформаційних технологій.
Вміти використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для
різних типів контенту та носіїв; здійснювати аналіз закономірності розвитку документно-інформаційних
потоків та масивів як штучно створеної підсистемисоціальних комунікацій.

тексту;

Структура курсу
Виконання міждисциплінарної курсової роботи передбачає такі етапи:
1) вибір та затвердження теми міждисциплінарної курсової роботи:
2) критичний аналіз нормативно-правової
бази, статистичної
інформації
таспеціальної літератури з проблем, що розглядаються;
3) складання плану роботи;
4) написання та оформлення тексту міждисциплінарної курсової роботи;
5) подання завершеної
міждисциплінарної курсової роботи на кафедру
для рецензування та перевірки дотримання студентом необхідної кількості авторського

6) доопрацювання міждисциплінарної курсової роботи (у разі необхідності) згідно із
зауваженнями керівника;
7) захист міждисциплінарної курсової роботи.

Пререквізити
Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП зі спеціальності 029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Постреквізити
Можливість здійснення подальшої науково-дослідної роботи за спеціальністю.
Результати навчання
У результаті виконання міждисциплінарної курсової роботи здобувачі освітньо-професійної
програми «Документознавство та інформаційна діяльність» мають вміти:

Формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення ефективності
управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.
Здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на
підприємствах та установах.
Розробляти проекти автоматизації формування інформаційних ресурсів
бібліотечних та архівних установ.
Застосовувати технології створення та підтримки функціонування електронних
бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів.
Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та
управлінської інформації.
Володіти методиками бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та
масивів.
Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи проектування
автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа в
інформаційній діяльності.
Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та
послуги.
Здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг.
Використовувати прикладні соціокомунікативні технології для організації
ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах
толерантності, діалогу і співробітництва.
Застосувати законодавчі та нормативні документи, що регулюють функціонування
інформаційної сфери.

Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання
документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності
установи.
Застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення управлінських
та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з
функціональними можливостями інформаційних систем.
Використовувати методи проведення експертизи цінності, систематизації, обліку
документів та формування архівних фондів.
Застосовувати законодавство, що регулює управління авторськими правами в
інформаційній галузі.
Здійснювати оцінку якості інформаційно-документаційного забезпечення
діяльності установ, надавати доступ до документної інформації, застосовувати навички
роботи з документами в професійній діяльності.
Створювати та використовувати документно-інформаційні ресурси для
забезпечення ефективного функціонування установ, підприємств, організацій.
Застосовувати можливості сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних
технологій для ідентифікації, формулювання та виконання завдань підвищення
ефективності діяльності інституцій.
Організувати інформаційне обслуговування органів управління будь-якого рівня;
визначати інформаційні потреби користувачів..
Застосовувати у професійній діяльності технології електронного урядування та
електронного документообігу, створення і підтримки функціонування електронних
бібліотек та архівів.
Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології,
спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач управління
інформаційними ресурсами.
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Система оцінювання та вимоги
Перелік документів, необхідних для виконання та захисту міждисциплінарної курсової
роботи поданий у методичних вказівках до виконання міждисциплінарної курсової роботи.
Роботи, переписані з літературних джерел, нормативних документів, неопрацьовані і
неоформлені належним чином, виконані шляхом запозичення ідей інших авторів без посилання
на використані джерела, до захисту не допускаються.
Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види
оцінювання
Підготовка тексту роботи

% від остаточної
оцінки
40

Захист роботи

60
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відмінно
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добре

С

75-84

добре

D

65-74

задовільно

Е

60-64

достатньо

FХ

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

