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Силабус навчальної дисципліни 

«ВЕБ-АНАЛІТИКА» 

 

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Рівень вищої освіти Перший (Бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 
Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Методика та технології веб-аналітичного аналізу; методологія 
пошукової оптимізації в Інтернет та веб-аналітики 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Дисципліна спрямована на підготовку студентів до здійснення веб- 

аналітичної роботи у галузі інформаційної аналітики та соціальних 

комунікацій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Результатами навчання стануть знання із аналізу роботи сайту, 

критерії його ефективності; аналізу джерел трафіка, SEO- 

оптимізації сайтів; аналізу пошукових систем і ключових слів, 

знання з пошукової оптимізації та контекстної реклами; розуміння 

Google Analytics, відстеження доменів тощо. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання допоможуть здійснювати оцінку ефективності 

розкрутки сайту за допомогою веб-аналітики; використовувати 

основні інструменти веб-аналітики, досліджувати і визначати 

цільову аудиторію; аналізувати зміст сайтів, відстежувати події, 

налаштовувати користувальницькі сегменти; здійснювати  

аналітику форм та загальний моніторинг сайту. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Веб-аналітична діяльність: функціональна 

характеристика. Аналітика сайту. Основні концепції веб-аналітики. 

Конкурентна розвідка і аналітика Web 2.0. Програми веб-аналітики. 

Стратегія веб-аналітики. 

Види занять: лекція, практичне заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 
Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях з інформаційно- 

аналітичної діяльності, комунікацій в «мережі Інтернет» тощо. 

Пореквізити Набуті знання можна використовувати під час опанування таких 

дисциплін як інформаційна аналітика та впливи, система 

управління базами даних тощо. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Грязнова О. В. Основи Web-проектування [Електронний ресурс] - 

Режим доступу : 

http://matphys.rpd.univ.kiev.ua/ukr/courses/webdes.html. 

Мелихов Д.С Сарматов И.И. Веб-аналитика: шаг к совершенству. - 

К. : Аналитик Интеллект Сервис, 2010. — 112 с. 

Кобєлєв О. М. Еволюція інформаційно-аналітичних технологій / О. 

М. Кобєлєв // Вісник Харківської державної академії культури 

[Текст] : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2009. – Вип. 26. – С. 108-116. 

http://matphys.rpd.univ.kiev.ua/ukr/courses/webdes.html


Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, завдання з проведення аналітики сайту. 

Кафедра історії та документознавства 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) КЛИНІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

http://gmi.nau.edu.ua/index.php?option=com_content& 

view=article&id=5914&Itemid=310 

Телефон: 406-73-00 

E-mail: tklynina@nau.edu.ua 
Робоче місце: 8.608 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

Завідувач кафедри Тюрменко І.І. 

 

Розробник Клиніна Т.С. 
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