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Проаналізовано складові елементи поняття «інформаційно-аналітична діяльність» та запропоно-

вано власне тлумачення поняття. Виділено етапи та сформульовано принципи здійснення інформацій-

но-аналітичної діяльності. 
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Постановка проблеми. Динамічність 

процесу зростання та зміни наукомістких 

технологій, посилення інформаційної наси-

ченості професійного середовища, активне 

впровадження нових інформаційно-комуні-

каційних технологій у всіх галузях діяльно-

сті людини здійснює безпосередній вплив 

на організацію, цілі та зміст підготовки 

майбутніх фахівців у вищому навчальному 

закладі.  

На сучасному етапі посилюється роль 

математики як однієї з дисциплін  фунда-

ментальної підготовки у вищому навчаль-

ному закладі. Ця тенденція пов’язана із ін-

тенсивним застосуванням математичних 

методів у різних науках, не виняток і сфера 

інформаційної безпеки.  

Підготовка висококваліфікованих, кон-

курентноспроможних на ринку праці фахі-

вців із захисту та управління інформацій-

ною безпекою залежить від багатьох фак-

торів, у тому числі і від якості математич-

ної освіти. Інформаційно-аналітична діяль-

ність є складовою підготовки фахівців з 
інформаційної безпеки, а тому повинна 

стати і невід’ємною частиною  математич-

ної освіти у вузі. 

Аналіз актуальних досліджень. Дос-

лідження різноманітних аспектів інформа-

ційно-аналітичної діяльності здійснювали 

Т.В.Абрамова, С.С.Алдишев, В.П.Алексан-

дрова, А.А.Атаян, С.Ф.Багаундінова, Т.В.Вдо-

віна, А.В.Горячов, Р.О.Гуревич, М.І.Жал-

дак, О.П.Значенко, В.Г.Кальченко, Н.В.Ки-

сіль, В.І.Клочко, Н.В.Морзе, С.Ю.Нікіфо-

рова, О.В.Пархоменко, С.А.Раков, М.В.Се-

ліна, В.А.Сластьонін та ін. Зазначені вище 

науковці та багато інших вивчали питання 

пов’язані із аналітичними вміннями, аналі-

тичною діяльністю, інформаційно-аналітич-

ним забезпеченням, інформаційною культу-

рою, інформаційною грамотністю тощо. 

Разом з тим, питання інформаційно-аналі-

тичної діяльності у процесі навчання мате-

матики фахівців з інформаційної безпеки 

залишається досі недостатньо дослідженим. 

Метою статті є розкриття суті інфор-

маційно-аналітичної діяльності та висвіт-

лити окремі аспекти цієї діяльності на за-

няттях з математики студентів напряму пі-

дготовки 1701 «Інформаційна безпека». 

Виклад основного матеріалу. Сьогод-

ні інформаційно-аналітична діяльність  стає 

невід’ємною складовою діяльності органів 

державної влади та органів місцевого само-

врядування, організацій, установ і підпри-
ємств усіх форм власності оскільки обґрун-

товані прогнози різних ситуацій, які здійс-

нюються на аналізі інформації, є необхід-

ними для ведення успішної будь-якої дія-

льності. Після прийняття Верховною Ра-

дою України Закону України «Про захист 

персональних даних» (1 червня 2010 р.) 

фахівці з інформаційної безпеки стали ду-
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же запитані на ринку праці. 

На нашу думку, запорукою вдалого на-

вчання у вузі студентів галузі знань 1701 

«Інформаційна безпека» та їх успішної по-

дальшої професійної діяльності є навчання 

студентів цього напряму підготовки здійс-

ненню інформаційно-аналітичної діяльнос-

ті. Починати формування відповідних 

умінь та навичок у студентів треба з пер-

ших років навчання. Оскільки математика є 

однією з фундаментальних дисциплін та 

вивчається на першому та другому курсах, 

то саме математика має відіграти вагому 

роль у навчанні майбутніх фахівців з інфо-

рмаційної безпеки здійсненню інформацій-

но-аналітичної діяльності.    

Розкриємо зміст поняття «інформацій-

но-аналітична діяльність» студентів у ви-

щому навчальному закладі через тлума-

чення його складових елементів.  

Інформація – це нові знання, які отри-

мує споживач (суб'єкт) у результаті сприй-

няття і переробки певних відомостей [7]. 

Інформаційна – означає відношення до 

інформації як до ресурсу, оволодіння всім 

арсеналом засобів отримання, передачі, на-

копичення, зберігання, обробки та видачі 

інформації споживачу [3]. 

У широкому розумінні інформація - но-

ві відомості про навколишній світ, одержу-

вані в результаті взаємодії з ним [4] . 

У Великому тлумачному словнику 

«аналітичний» трактується як такий, що 

містить аналіз, детальний розбір чого-

небудь. У свою чергу «аналіз» – метод нау-

кового дослідження предметів, явищ та ін. 

шляхом розкладу, розчленування їх у думці 

на складові частини [2].  

Змістовим ядром терміну «аналітична» 

є аналітика. Аналітика – основа інтелектуа-

льної, логіко-мисленевої діяльності, спря-

мованої на рішення практичних завдань. У 

її основі лежить не стільки принцип конс-

татації фактів, скільки принцип «випере-

дження подій», що дозволяє організації або 

індивідові прогнозувати майбутній стан 

об'єкту аналізу  [1]. 

Діяльність – це процес взаємодії люди-

ни з довкіллям, завдяки чому вона досягає 

свідомо поставленої мети, яка виникла вна-

слідок появи потреби [5]. 

Щодо самого поняття «інформаційно-

аналітична діяльність», то різні автори 

дають різні тлумачення. Наприклад, інфо-

рмаційно-аналітична діяльність – це процес 

семантичної обробки даних, у результаті 

якого розрізнені дні перетворюються у за-

кінчену інформаційну продукцію, тобто 

стають аналітичним документом [9]. 

Інформаційно-аналітична діяльність – 

це особливий напрям інформаційної діяль-

ності, пов'язаний з виявленням, опрацю-

ванням, збереженням та поширенням інфо-

рмації переважно у сфері управлінської, 

політичної та економічної діяльності [11]. 

Інформаційно-аналітична діяльність – су-

купність дій та заходів з метою обґрунтування 

прийняття рішень на основі методів і засобів 

збирання, обробки та аналізу даних на основі 

інформаційних технологій [10]. 

Інформаційно-аналітична діяльність – 

це сукупність технологій, методів збирання 

та обробки інформації, що характеризує 

об’єкт управлінського впливу (соціальні, 

політичні, економічні й інші процеси), спе-

цифічних прийомів їх діагностики, аналізу 

й синтезу, а також оцінки наслідків прийн-

яття політичних рішень [6, с. 300]. Заслуго-

вує на увагу розгляд цими науковцями ана-

лізу в його нерозривній єдності з синтезом, 

оскільки саме на такій методології ґрунту-

ється будь-який аналітичний документ. 

Жодне з наведених означень, на нашу 

думку, не розкриває суті інформаційно-

аналітичної діяльності студентів у вищому 

навчальному закладі.   

Враховуючи тлумачення складових еле-

ментів поняття ми пропонуємо наступне 

означення, інформаційно-аналітична діяль-

ність студентів вузу – це процес збору, нако-

пичення, обробки та аналізу даних із застосу-

ванням інформаційно-комунікаційних техно-

логій, у результаті якого формуються нові 

знання та формулюються висновки.  

Ми поділяємо думку О.І.Скафи [12], що 

інформаційно-аналітична діяльність розк-

ривається через розуміння складових «ін-

формаційні вміння» та «аналітичні вмін-

ня». При цьому інформаційні уміння є ос-

новою для аналітичних.  
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О.П.Кошова [8] стверджує, що інфор-

маційні уміння дозволяють орієнтуватися 

студентам у інформаційному просторі, пе-

редбачаючи при цьому опанування осно-

вами роботи із джерелами інформації (під-

ручниками, посібниками, періодичними ви-

даннями, Інтернет-ресурсами, а також нави-

чками роботи на персональному комп’ю-

тері, а аналітичні – дозволяють зробити не-

обхідні висновки із отриманих даних. 

Е.С.Гайдамак [3] запропонував алго-

ритм процесу інформаційно-аналітичної 

діяльності спеціаліста у галузі освіти: 

1) визначення об’єкта, предмета та про-

блеми аналізу; 

2) побудова ідеальної моделі об’єкта та 

предмету; 

3) збір інформації; 

4) оцінка фактографічного матеріалу; 

5) розкриття значення фактів; 

6) побудова гіпотези; 

7) вибір виду аналізу; 

8) вибір або розробка методів аналізу; 

9) доведення; 

10) формулювання аналітичних висновків; 

11) достовірний та ясний виклад ре-

зультатів дослідження. 

Інформаційно-аналітичної діяльності сту-

дентів на заняттях з математики, на нашу ду-

мку, має складатись з таких основних етапів: 

1) організаційний – ознайомлення із 

проблемою дослідження (з умовою задачі); 

2) інформаційний – пошук, збирання, 

зберігання інформації (створення емпірич-

ної бази щодо проблеми дослідження); 

3) аналітичний – аналіз наявної інфор-

мації, складання ідеальної моделі задач, 

добір методів, засобів прийомів та техноло-

гій для дослідження та розв’язання окрес-

леної проблеми; 

4) підсумковий – інтерпретація отрима-

них результатів, формулювання висновків, 

пропозицій, прогнозів. 

Процес інформаційно-аналітичної ро-

боти має ітераційний характер, тобто з на-

ступних стадій може бути повернення до 

попередніх. 

У результаті інформаційно-аналітичної 

діяльності, побудованої таким чином, на 

заняттях з математики студенти отримують 

нові знання, досвід роботи із значними об-

сягами інформації, у них формуються нові 

або удосконалюють вже сформовані нави-

чки роботи із сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями, а також 

підвищується вмотивованість до вивчення 

математики.  

Проілюструємо здійснення інформацій-

но-аналітичної діяльності на заняттях з ма-

тематики на прикладі розв’язування задачі.  

Приклад. На ринку функціонують три 

фабрики А1, А2, А3, виробничі потужності 

яких відповідно становлять 150, 50 та 

100 тис. од. продукції щотижня. Існує чо-

тири споживачі продукції, що виготовля-

ють фабрики, В1, В2, В3, В4, яким потрібно 

щотижня відповідно 110, 40, 60 та 90 тис. 

од. продукції. Вартість виробництва та тра-

нспортування 1 од. продукції споживачам з 

кожної фабрики наведена нижче (в ум. од.): 
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Визначити для кожної фабрики опти-

мальний план перевезення продукції до 

споживачів, що мінімізує загальну вартість 

виробництва і транспортних послуг. 

Цей приклад є транспортною задачею. 

Розв’язування транспортних задач вручну 

забирає багато часу, містить громіздкі об-

числення та є досить складним. Тому для 

розв’язання запропонованої задачі доцільно 

запропонувати студентам використати ін-

формаційно-комунікаційні технології, на-

приклад, табличний редактор Microsoft Excel. 

Спочатку умову задачі варто записати у 

вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

Вхідні дані 

Фабрики 
Споживачі 

Запаси 
B1  B2 B3  B4 

A1  4 3 2 5 150 

A2  5 3 1 2 50 

A3 3 1 4 2 100 

Потреби 110 40 60 90  

Потім треба пересвідчитись, що умова 

задачі є збалансованою, тобто закритою. 

Для цього знаходять суму запасів та суму 
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потреб і якщо вони рівні, то задача закрита: 
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задача. Тому можемо продовжити 

розв’язання. 

Складемо математичну модель задачі 

враховуючи те, що: 

- уся вироблена на фабриках продукція 

має вивозитися до споживачів повністю 
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- уся продукція, що постачається спо-

живачам, має повністю задовольняти попит 
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Загальні витрати на виробництво і тра-

нспортування продукції визначаються як 

сума добутків обсягу перевезеної продукції 

та вартості перевезень за відповідним мар-

шрутом. При цьому ці витрати мають бути 

мінімальними. Тобто 

Z = 4x11 + 3x12 + 2x13 + 5x14 + 5x21 + 3x22 + 

x23 + 2x24 + + 3x31 + x32 +4x33 +2x34  min 

Занесемо відповідним чином необхідні 

дані до комірок в табличному редакторі 

Microsoft Excel (рис. 1). 

Потім відкриваємо вікно «Поиск реше-

ния». Значення, які потрібно ввести безпо-

середньо у вікні «Поиск решения», вказані 

на рис. 2. 

Ввівши всі необхідні вхідні дані вибе-

ремо параметр пошуку розв’язку (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 1. Вхідні дані 

 

 
Рис. 2. Вікно «Поиск решения» 
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Рис.3. Вікно «Параметры поиска решения» 

 

Після позначення всіх необхідних па-

раметрів треба клацнути «ОК». Заповнив-

ши всі необхідні дані і натиснувши на кно-

пку "Выполнить", отримуємо розв’язок за-

вдання (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Розв’язок задачі 

 

У комірках, що виділені синім кольо-

ром, отриманий оптимальний розв’язок 

транспортної задачі. У комірці В11 знахо-

димо  мінімальне значення цільової функ-

ції: 760min F . 

Отримавши розв’язок задачі обов’язко-

во треба зробити висновки та інтерпретува-

ти отримані значення. 

Отже, якщо перша фабрика постачати-

ме 90 тис. од. своєї продукції першому 

споживачу і 60 тис. од. – третьому; друга 

фабрика відвезе всю свою продукцію чет-

вертому споживачу (50 тис. од.); третя фа-

брика поділить вироблену нею продукцію 

так: 20 тис. од. – першому споживачу, 40 

тис. од. – другому споживачу, 40 тис. од. – 

четвертому споживачу, то у результаті за-

гальні витрати на виробництво і транспор-

тування продукції становитимуть будуть 

мінімальними с становитимуть 760 ум.од.  

Зауважимо, що під час здійснення ін-

формаційно-аналітичної діяльності треба 

дотримуватись наступних принципів: 

1) актуальність – відповідність потре-

бам сьогодення,  

2) своєчасність – вчасне отримання, 

обробка та аналіз інформації, 

3) цілеспрямованість – орієнтація на 

досягнення поставленої мети, 

4) системність – комплексний підхід 

до аналізу проблеми дослідження, 

5) достовірність – правильний добір 

фактів, виділення найбільш важливих мо-

ментів, глибоке розуміння дійсності, на-

ближення фактів, висновків, коментарів, 

прогнозів до дійсного розвитку подій. 

6) об’єктивність – неупереджене став-

лення до дослідження та його результатів, 

7) повнота – використання всієї наяв-

ної інформації, що стосується проблеми 

дослідження, 

8) неперервність – постійний моніторинг 

інформації щодо проблеми дослідження, 

9) гнучкість – швидка адаптація до 

умов, що змінюються, 

10) обґрунтованість – отримання аргу-

ментованих результатів, 

11) чіткість викладу висновків - аналі-

тичний матеріал повинен бути написаний 

просто, доступно, ілюстрований схемами, 

таблицями, графіками тощо.  

Висновки. Сучасне суспільство все бі-
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льше набуває рис інформаційного. Інфор-

маційно-аналітична діяльність стала необ-

хідною умовою його життєдіяльності. Над-

звичайно важливою є ця діяльність для 

майбутніх фахівців з інформаційної безпе-

ки, оскільки вся їх подальша професійна 

діяльність буде полягати в отриманні, пе-

редачі, накопиченні, зберіганні, обробці, 

видачі, захисті та аналізі інформації. Ми 

вважаємо, що математика має потужний 

потенціал для формування відповідних 

умінь та навичок у студентів. 
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Резюме. Ткач Ю.Н. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИН-

ФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. В статье проанализированы составляющие элементы 

понятия «информационно-аналитическая деятельность» и предложено собственное толкование по-

нятия. Выделены этапы и сформулированы принципы осуществления информационно-аналитической 

деятельности. 

 

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, использование ИКТ в обучении 

математике. 

 

 

Abstract. Tkach Yu. SOME ASPECTS OF INFORMATION-ANALYTICAL ACTIVITIES IN 

LEARNING MATHEMATICS SPECIALISTS IN INFORMATION SECURITY. The article analyzes 

the constituent elements of the concept of "information- analytical work" and offered their own interpretation of 
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the concept. Highlight stages of information -processing activities of students in the classroom for mathematics: 

оrganizing – review of research problems (problems with the condition), іnformation – search, collection, stor-

age (creating an empirical basis for the study of problems), аnalytical – analysis of available information, draw-

ing up an ideal model tasks, selection methods, tools techniques and technologies for research and problem 

solving outlined; final – interpretation of the results, draw conclusions , suggestions, projections. 

Formulated principles of information – analytical activity: relevance – meeting the needs of today, timeli-

ness – the timely receipt, processing and analysis; commitment – focus on achieving this goal, systematic – an 

integrated approach to the analysis of research problems; reliability – сorrect selection facts highlight the most 

important points, a deep understanding of reality, the approximation of facts, opinions, comments, forecasts to 

actual developments; fairness – equal treatment in the study and its results; completeness – use all available 

information concerning the research problems; continuity – constant monitoring of information on the problem 

research; flexibility – rapid adaptation to changing conditions; validity – a reasoned results, clarity of conclu-

sions – analytical material should be written just, accessible, illustrated charts, tables, graphs and more. 

Informational and analytical work was a prerequisite of life. Mathematics has a strong potential for the 

formation of the abilities and skills of the students. 

 

Key words: information-analytical activities, the use of ICT in teaching mathematics. 
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