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СКОРОЧЕННЯ 
БД – бази даних  

ЕЦП – електронний цифровий підпис  

ІАС – інформаційно-аналітична система  

ІБ – інформаційна безпека  

ІІАС – інтегрована інформаційно-аналітична система 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології ІР – інформаційні ресурси ІС – інформаційні 

системи 

ІТ – інформаційні технології  

НРІР – Національний реєстр інформаційних ресурсів  

НТІ – науково-технічна інформація  

СІРО – система інформаційних ресурсів органу державної влади  

СНІР – система національних інформаційних ресурсів 
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ГЛОСАРІЙ 

Інформаційне суспільство – фаза розвитку суспільства, на якій 

домінуючими продуктами виробництва є інформація і знання; 

Національна інформаційна політика – стратегія, напрями і завдання 

держави у сфері збирання, зберігання, використання та поширення інформації та 

інформаційних ресурсів у суспільстві; 

Інформаційна сфера — сукупність інформаційних ресурсів, інформаційної 

інфраструктури, суб’єктів інформаційних відносин, які забезпечують збирання, 

зберігання, використання та поширення інформації, а також система правового 

регулювання суспільних відносин у цій сфері; 

Інформаційні відносини — відносини, що виникають в усіх сферах життя і 

діяльності особи, суспільства та держави у процесі збирання, зберігання, 

використання та поширення інформації; 

Інформаційна безпека – стан захищеності інтересів особи, суспільства та 

держави в інформаційній сфері, який виключає можливість заподіяння їм шкоди 

через неповноту, несвоєчасність і недостовірність інформації, а також негативні 

наслідки використання інформаційних технологій або законодавчо забороненої 

чи обмеженої для поширення інформації;  

Інформаційна інфраструктура — сукупність взаємодіючих систем 

виробництва, накопичення, зберігання та доставляння інформаційних продуктів, 

виробництва і розвитку інформаційних технологій, сервісного обслуговування 

елементів інфраструктури і системи підготовки кадрів, що забезпечують 

формування та використання інформаційних ресурсів;  

Інформаційний продукт (продукція) — документована інформація, яка 

підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів; 

інформаційні послуги — дії суб’єктів інформаційних відносин, спрямовані 

на забезпечення користувачів інформаційними продуктами; 
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Інформаційні процеси — пошук, одержання, оброблення, накопичення, 

використання, зберігання та поширення інформації, а також створення, 

виробництво, зберігання, захист, поширення та споживання інформаційної 

продукції; 

Інформаційна система — організаційно впорядкована сукупність 

інформаційних ресурсів, інформаційних технологій і засобів забезпечення 

інформаційних процесів; 

Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність 

інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що 

забезпечують високу швидкість оброблення даних, швидкий пошук інформації, 

розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх 

розташування; 

Національний інформаційний простір — сфера, у якій здійснюються 

інформаційні процеси  та встановлюються інформаційні відносини між 

суб’єктами під юрисдикцією держави; 

Національні інформаційні ресурси — вся належна Україні інформація, 

включаючи окремі документи і масиви документів, незалежно від змісту, форми, 

часу і місця їх створення, форми власності, а також кінцеві результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, зафіксовані на будь-яких носіях інформації, 

доступні для використання особою, суспільством і державою через засоби 

масової інформації та телекомунікації, архіви, бібліотеки, музеї, фонди, банки 

даних, публічні виступи, художньо-виконавську діяльність тощо;  

Світовий інформаційний простір — сфера, у якій відбувається 

інформаційна діяльність людства, впорядкована, як правило, міжнародними 

конвенціями і договорами. 

SQL бази даних — реляційні бази даних SQL дозволяють структурувати 

зберігання даних і організувати зв'язок в них, а також встановити паралельний 

доступ до них при одночасному зверненні. Маючи в своєму розпорядженні 
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необхідну кількість і тип баз даних, Вам буде легше організувати свої веб-

додатки. 

SQL - мова програмування, яка здійснює доступ до БД у вигляді 

структурованих запитів, основним завданням якої є надання простого способу 

зчитування і запису інформації в базу даних. 

База даних (англ. database) – сукупність даних, організованих відповідно до 

концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх 

елементами. В загальному випадку базою даних можна вважати будь-який 

впорядкований набір даних. Наприклад, паперову картотеку з формулярами про 

працівників підприємства у відділі кадрів. 

Систе́ма керування ба́замида́них (СКБД) або 

Систе́мауправлін́няба́замида́них (СУБД) — комплекс програмного забезпечення, 

що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в 

базах даних з контролем доступу до даних. 

Інформацíйна систéма (англ. Informationsystem) — сукупність 

організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою 

забезпечення інформаційних потреб користувачів. 

За ДСТУ 2392-94: Інформаційна система — комунікаційна система, що 

забезпечує збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації 

Моде́льда́них (англ. Datamodel) — абстрактне представлення реального 

світу, що відображає тільки ті об'єкти, що безпосередньо стосуються програми. 

Це, як правило, визначає специфічну групу об'єктів, їх атрибутивне значення і 

відношення між ними. 
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ВСТУП 

Мета: Дисципліна "Інформаційно-аналітичні технології в архівній, 

бібліотечній та музейній галузі" має мету формування   

отримання студентами цілісного уявлення про призначення, склад , структуру та 

функції інформаційного забезпечення автоматизованих бібліотечно - 

інформаційних систем з позицій його проектування , створення і ведення. 

Завдання: отримання уявлень про структуру сучасного інформаційного ринку 

як основи формування інформаційного забезпечення автоматизованої 

бібліотечно-інформаційної системи; ознайомлення зі структурою, типами та 

способами поширення електронних інформаційних ресурсів; придбання знань і 

умінь із досягнення відповідності в області інформаційного забезпечення; 

вивчення теоретичних і методичних основ створення і проектування 

інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційної системи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– знати методику та технологію рішення задач на ЕОМ, основні методи 

та заходи формалізації та алгоритмізації завдань, що виникають в галузі 

економіки та управління, програмні засобами розв'язування завдань такого типу.  

– мати уявлення про стан i перспективи розвитку комп'ютерної 

техніки, комп'ютерних систем i мереж та їх програмного  забезпечення; 

– знати теоретичні аспекти проектування інформаційних систем. 

вміти: 

– вміти працювати з системами керування базами даних (СКБД); 

– вміти працювати з експертними та навчальними системами; 

– вміти проектувати інформаційні системи. 
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ВІЗУАЛЬНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПО РОЗДІЛУ 1: 

«СКЛАД І СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

 

 

 

Рисунок 1 ‒ Концепції інформації 
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Рисунок 2 ‒ Класифікація інформації 
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Рисунок 2 ‒ Класифікація інформації (продовження) 
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Рисунок 3 ‒ Основні характеристики інформаційних об'єктів 

 

 

 

Рисунок 4 ‒ Основні проблеми, що виникають при ідентифікації БД вході їх 

обліку 
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Рисунок 5 ‒ Опис змісту інформаційних масивів 
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Рисунок 6 ‒ Принципи інформаційних масивів  
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Рисунок 7 ‒ Деякі з термінів, традиційно застосовуваних до класів 

інформаційних масивів 
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ВІЗУАЛЬНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПО РОЗДІЛУ 2: 

«ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ» 

 

Рисунок 8 ‒ Визначення електронного документа 

 

Рисунок 9 ‒ Властивості електронного документа 
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Рисунок 10 ‒ Основні властивості електронного документа 
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Рисунок 11 ‒ Види електронних документів: електронні книги 
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Рисунок 11 ‒ Види електронних документів: електронні журнали 

 

 

Рисунок 12 ‒ Види електронних документів: мережеві електронні документи 
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Рисунок 13 ‒ Інші види електронних документів 

 

 

 

Рисунок 14 ‒ Критерії відбору електронних документів 
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Рисунок 15 ‒ Розробки в області створення ідентифікаційних номерів 
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Рисунок 16 ‒ Обмеження доступу документів 
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Рисунок 17 ‒ Інформаційний ринок 
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Рисунок 18 ‒ Сектори інформаційного ринку 
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Рисунок 18 ‒ Сектори інформаційного ринку (продовження) 

 

 

Рисунок 19 ‒ Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» 

 



28 

 

 

Рисунок 20 ‒ Багатоаспектна класифікація електронних документів 



29 

 

 

Рисунок 21 ‒ Якості електронних документів 
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ВІЗУАЛЬНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПО РОЗДІЛУ 3: 

«ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 
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Рисунок 22 ‒ Процес впровадження в бібліотеках та інформаційних органах або 

службах автоматизованих систем 

 

Рисунок 22 ‒ Процес впровадження в бібліотеках та інформаційних органах або 

службах автоматизованих систем (продовження) 
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