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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Опис навчальної (комп’ютерно-технологічної) практики 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика практики 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів - 3 
Галузь знань 

02 Культура та мистецтво 
(шифр і назва) 

ОПП Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 
(назва) 

Спеціальність  

029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» 
(код і найменування спеціальності) 

 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

нормативна 

Загальна  

кількість  

годин - 90 

рік підготовки 

ІІ-й ІІ-й 

семестр 

ІV-й ІV-й 

Тривалість 

практики – 4 тижні 

вид контролю 

диф. залік 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Навчальна практика студентів 2 курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» є складовою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі 

інформаційної діяльності та документознавства. Вона забезпечує поєднання теоретичних 

знань і навичок самостійної роботи з інформаційними, інформаційно-пошуковими 

системами та спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час 

навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною 

спеціальністю. 

Мета навчальної (комп’ютерно-технологічної практики) – закріпити теоретичні 

знання з дисциплін інформатичного циклу і cформувати професійні навички в галузі 

аналітико-синтетичної переробки інформації. 

Завдання практики:  

– оволодіння сучасними методами, формами організації праці (практичними 

навичками з автоматизації інформаційних процесів, функціонування 

автоматизованих інформаційних систем і мереж; усіх видів автоматизованого 

пошуку в інформаційних системах, мережах та базах даних); 

– освоєння структури інформаційно-аналітичної діяльності та загальнонаукових і 

спеціальних методів, що застосовуються у процесах аналітико-синтетичного 

опрацювання документної інформації; 



– розвити у студентів професійне вміння приймати самостійні рішення під час 

виконання конкретної роботи. 

Під час проходження навчальної (комп’ютерно-технологічної) практики студенти 

набувають таких умінь і навичок: 

– створювати та реферувати документи; 

– проводити аналітико-синтетичну обробку документів; 

– користуватись хмарними сервісами, за допомогою веб-орієнтованого програмного 

забезпечення; 

– здійснювати комплексний пошук інформації в Internet (адресний, семантичний, за 

ключовими словами, та ін.); 

– працювати з ПК та офісним програмним забезпеченням; 

– презентувати виконанні завдання. 

– підтримувати в належному стані електроні бази даних, номенклатуру справ або 

каталоги, картотеки, та наповнювати їх інформацією; 

– здійснювати аналітико-синтетичну переробку інформації при створенні 

інформаційних документів; 

– вивчати інформаційні потреби споживачів інформації; 

– аналізувати інформаційно-довідкове забезпечення установи; 

– здійснювати комплексний пошук інформації у традиційних та електронних 

сховищах даних; 

– аналізувати формальні та змістові аспекти інформаційних видань різного типу. 

3. ЗМІСТ ТА ЕТАПИ ПРАКТИКИ 

Студенти знайомляться із базою практики, установою та її сховищем інформації та 

документації, її структурою та функціональними можливостями, а також з довідковими 

документами установи та електронними базами даних; отримують практичні навички з 

аналітико-синтетичної обробки інформації та методики створення інформаційних 

документів, аналізують функціонування інформаційних, інформаційно-пошукових систем. 

Перший змістовий модуль практики. Основні напрями діяльності установи  

(бази практики: організації, підприємства та установи) 

Основні напрямки розділу: 

1) ознайомлення студентів з установою та її сховищем інформації, її структурою, 

призначенням та функціональними можливостями; 

2) вивчення довідкових документів установи; 

3) ознайомлення з електронними базами даних, з якими працює установа; 

4) аналіз процедур інформаційного пошуку в установі; 



5) дослідження процесів довідково-бібліографічного обслуговування; 

6) підготовку інформаційних документів (в традиційній та електронній формах); 

7) консультація користувачів документованої інформації (робота у операційній 

системі Windows, програмі MS Office, пошук інформації та надання 

інформаційних послуг засобами Інтернет тощо). 

Другий змістовий модуль практики Інформаційні технології та інформаційні системи 

(бази практики: організації, підприємства та установи) 

При опрацюванні даного розділу студенти виконують наступну роботу: 

1) закріплюють навички роботи з програмами MS Word, MS Excel (створюють 

комплексні документи з використанням колекцій малюнків, опановують 

різноманітні функції програмного забезпечення). За допомогою текстового 

редактору створюють буклети; 

2) виконують оптичне розпізнавання текстової та графічної інформації за допомогою 

відповідного ПЗ; 

3) працюють з програмами Internet Explorer, Google Chrom, Opera, Mozilla Firefox 

користуючись пошуковими серверами, знаходять матеріал за певною тематикою. 

Студент повинен знайти документи та відомості в мережі Internet за визначеною 

завданням темою, переробити її за допомогою текстових та табличних редакторів та 

виконавши процедури згортання інформації, обробити її для представлення у звіті; 

4) створюють презентації по виконаним завданням засобами MS PowerPoint; 

5) набувають досвіду роботи з сервісами Google, зокрема Gmail, Google Drive; 

6) працюють з різними модулями електронних інформаційних систем (Microsoft 

SharePoint, Ірбіс тощо). 

 

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Місце практики для кожного студента визначається кафедрою культурології та 

інформаційної діяльності з переліку об’єктів практики, підтверджених укладеними 

договорами між МДУ та базами практики або за наявним листом зовнішньої установи, що 

надає місце практики студенту. Для навчальної (комп’ютерно-технологічної практики) 

базами практики є бібліотеки або інші установи.  

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри культурології та інформаційної 

діяльності підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для 

використання (надавши керівнику практики лист відповідного зразка з установи). 



На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з охорони праці в 

галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 

порядком отримання документації та матеріалів. 

Студенти працюють за індивідуальним планом-графіком, та програмою практики.  

Закінчивши практику, студенти захищають звіти і отримують залікові оцінки з 

практики. 

Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного і оціненого 

безпосередньо керівником бази практики в друкованому та електронному вигляді. 

Студенти знайомляться із базою практики, установою як сховищем інформації, її 

структурою та функціональними можливостями, а також зі сховищами документів 

(номенклатурою справ, каталогами, картотеками та електронними базами даних; 

отримують практичні навички з аналітико-синтетичної обробки інформації та методики 

створення інформаційних документів, аналізують функціонування інформаційних, 

інформаційно-пошукових систем. 

 

5. ВИМОГИ ЩОДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

Звітні матеріали оформлюються українською мовою.  

Усі звітні документи, що подаються студентом повинні бути оформлені з 

дотриманням наступних вимог (зразок титульного аркушу додається): 

аркуш – А4; 

шрифт – Times New Roman; 

розмір шрифту – 14 пт; 

береги –  ліве: 20 мм; праве: 10 мм; верхнє: 20 мм; нижнє: 20 мм;   

відступ правий – 0,6 см; 

відступ першого рядка – 1,25 см; 

рівняння – за шириною; 

нумерація у верхньому правому куті; 

міжрядковий інтервал – одинарний. 

мінімальний  обсяг звітних матеріалів – 15 аркушів. 

 

 

 

 

 



При оцінюванні презентацій беруться до уваги такі фактори: 

 змістовна насиченість; 

 актуальність; 

 повнота розкриття змісту; 

 естетичність оформлення; 

 максимальне використання доступних технічних засобів. 

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

 

Рейтингова оцінка практичних завдань та роботи студента-практиканта 

 

М
о
д

у
л

і 

Види завдань, роботи Бали 

І-й 

 

Організаційна діяльність (оцінюється керівниками практики від 

профільної кафедри та базової установи) 

1. Щоденне планування і щоденний аналіз роботи 

 

 

3 

2. Відвідування студентом практики 1 (12 днів) 

3. Ведення щоденника проходження практики 3 

Виконання практичних завдань модулів (оцінюється керівниками 

практики від профільної кафедри та базової установи) 

1. Завдання першого змістовного модуля практики 

 

 

25 

2. Завдання другого змістовного модуля практики 15 

3. Виконання поставлених керівником від бази практики завдань 12 

4. Робота з клієнтами бази практики 5 

5. Участь у підготовці проекту оптимізації опрацювання 

первинних даних бази практики 
5 

Всього : 80 

ІІ-й 

Аналітична діяльність (оцінюється спеціалізованою кафедрою) 

1. Характеристика базової установи, її функцій та інформаційних 

послуг (Microsoft PowerPoint) 

8 

2. Аналіз інформаційного пошуку 5 

3. Оформлення звіту про навчальну практику 7 

 Всього : 20 

Всього : 100 

Підсумкова оцінка з практики виставляється у відповідності з наступною шкалою: 

100 –90 балів – А – «відмінно» 

89 – 82 балів – B – «добре»  

81 – 74 балів – C – «добре»  



73 – 64 балів – D – «задовільно» 

63 – 60 балів – E – «задовільно»  

59 – 35 балів – FX – «незадовільно» (необхідно виконати додаткові завдання, з 

можливістю захисту практики) 

34 – 1 балів – F – «незадовільно» (обов’язкове виконання завдань для отримання допуску 

до захисту практики або повторне проходження практики). 

 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

 

Керівник практики від кафедри перевіряє усі представлені студентом документи, 

візує їх та оцінює як кожний з них, так і загальну практичну діяльність студента. 

Практикант, який отримав позитивну рецензію на подані матеріали, допускається до 

захисту. Форма контролю за навчальну практику – диференційований залік, оцінка за 

практику враховується під час визначення розміру стипендії. 

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути 

надано право проходження практики в поза аудиторний час.  

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри. 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Базові 

1. Власова Г.В. Аналітико – ситетична переробка інформації: навчальний посібник / Г.В. 

Власова, В.І. Лутавинова, Л.І. Титова. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 291 с. 

2. Горбаченко Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: навч. посіб. 

для дистанц. навч. / Т.Г. Горбаченко; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – 

2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Україна, 2008. – 312 с. 

3. ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно – библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения. – Введ. 2000–07–01. – Минск: Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации, 1999. – 23 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

4. ГОСТ 7.23-96. СИБИД. Издания информационные. Структура и оформление. –

Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1996. – 10 

с. – (Система стандартов по информации и издательскому делу). 

5. ГОСТ 7.5-98. СИБИД. Журналы, сборники, информационные издания. 
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