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Опис дисципліни
Дисципліна «Управління електронними
інформаційними ресурсами» є нормативною
дисципліною зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для освітньої
програми другого (магістерського) рівня освіти.
Метою викладання навчальної дисципліни є формування .у студентів базових знань і навичок,
необхідних для управління інформаційними ресурсами при вирішенні професійних, освітніх та
наукових завдань, що відповідають вимогам розвитку інформаційного суспільства. Основними
завданнями вивчення дисципліни є вивчення стану ринку інформаційних ресурсів, процесу
формування інформаційних ресурсів, структури інформаційних ресурсів, методів управління
сучасними інформаційними ресурсами, перспектив розвитку інформаційних ресурсів та
інформаційного суспільства, правових норм роботи з інформаційними ресурсами; формування умінь
виявляти потреби в інформації, джерела необхідної інформації, виробляти критерії оцінки джерел
інформації, шукати необхідні відомості в різних інформаційних системах з використанням мов
запитів і каталогів, організовувати доступ до електронних інформаційних ресурсів, баз даних, а також
бібліотек, архівів і т.д; надання студентам знання про прикладні методи та моделі управління
інформацією.
Години
(лек./сем.)
4/2

3/2

4/2

Тема

Структура курсу
Результати навчання

1. Основні
положення
концепції
управління
інформаційними
ресурсами.
2. Комунікативні процеси в
системі управління.

Завдання

Розглянути основні підходи до
розуміння концепції управління
інформаційними ресурсами.

Тести/питання

Розглянути основні напрями
розвитку наук інформаційнокомунікаційного циклу

Задачі/питання

3. Кумулятивні аналітичні Розглянути види інформаційно-

Тести/питання

дослідження.
4/2

4/2

4/2

4/2

3/1

аналітичної
інформації
для
прийняття управлінських рішень.
4.
Інформаційне Розглянути види інформаційного
забезпечення
діяльності забезпечення підприємства.
підприємства.
5. Управління процесами Ознайомитись
зі
всіма
опрацювання інформації
інформаційними процесами в
організаційно-економічній сфері.
6.
Система управління Розглянути
інформаційні
інформаційними ресурсами. системи
управління
Проектування
систем інформаційними ресурсами.
управління
Розглянути
приклади
інформаційними ресурсами. проектування систем управління
інформаційними ресурсами.
7.
Етапи моделювання Розглянути етапи моделювання
системи
управління ІС управління інформаційними
інформаційними ресурсами. ресурсами.
Прикладні
моделі
управління
інформаційними ресурсами
організації.
8. Державне управління в Розглянути етапи моделювання
галузі
інформаційних ІС управління інформаційними
ресурсів.
ресурсами

Задачі/питання
Тести/питання
Тести/задачі

Задачі/питання

Задачі
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Політика оцінювання
●
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається
із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
●
Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування
(наприклад, програма Kahoot).
●
Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання,
за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання
% від остаточної оцінки
Модуль 1 (теми 1-4)
20
1. Усне опитування під час заняття (4 теми по 10 балів =
40 балів)
2. Письмова робота = 60 балів
Модуль 2 (теми 5-8)
20
1. Усне опитування під час заняття (4 тем по 5 балів =
20 балів)
2. Письмова робота = 80 балів
КПІЗ
20
1. Написання та захист КПІЗ = 80 балів.
2. Виконання завдань під час тренінгу = 20 балів
Екзамен – тести, завдання
40
Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

ECTS

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

