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ВСТУП 

 

Атестаційний екзамен студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа освітня 

програма «Документознавство та інформаційна діяльність» передбачено 

навчальним планом, затвердженим Вченою Радою Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Порядок організації та проведення атестації студентів спеціальності 029 

Інформаційна бібліотечна та архівна справа освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність» регламентовано Положенням 

про атестацію здобувачів вищої освіти (ДПСЯ РІ-9-8.1-227-05-20). 

Програму атестаційного екзамену підготовлено відповідно до освітньо-

професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа галузі знань  

02 Культура і мистецтво. 

Метою атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти за спеціальністю 029 

Інформаційна бібліотечна та архівна справа є оцінювання програмних 

результатів навчання та рівня сформованості загальних і спеціальних (фахових) 

компетентностей, визначених Стандартом та освітньою програмою 

«Документознавство та інформаційна діяльність»:  

– інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і 

методів інформаційної, бібліотечної та архівної справи і характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов;  

– загальних: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння 

предметної області та професійної діяльності; здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись іноземною 

мовою; навички використання інформаційних і комунікативних технологій; 

здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність 

працювати в команді; здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свободи людини і громадянина в Україні; здатність 

зберігати та примножувати моральні, культурні наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя;  
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спеціальних: здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, 

моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в 

користування інформації та знань у будь-яких форматах; здатність 

використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації 

інформації для різних типів контенту та носіїв; здатність використовувати 

сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві 

та мобільні технології для вирішення професійних завдань; здатність 

аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та 

масивів, як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій; здатність 

створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до 

чинних стандартів; здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма 

суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади 

та управління, засобами масової інформації; здатність впроваджувати 

інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, 

підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів 

інформаційних, бібліотечних та архівних установ; здатність проектувати та 

створювати документно-інформаційні ресурси, продукти та послуги; здатність 

використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах 

сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури; здатність адмініструвати 

соціальні мережі,  електронні бібліотеки та архіви; здатність використовувати 

автоматизовані інформаційно-пошукові системи, організовувати електронні 

бібліотеки та архіви; здатність створювати, наповнювати та забезпечувати 

функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет; здатність 

опановувати і використовувати технології електронного урядування та 

електронного документообігу; здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури; 

здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу 

інформаційної діяльності.  

Атестаційний екзамен – це підсумковий контроль результатів навчання 

здобувача вищої освіти, які він повинен продемонструвати для підтвердження 

набуття ним компетентностей, визначених стандартом вищої освіти та 

освітньою програмою. 

Атестаційний екзамен студентів спеціальності 029 Інформаційна бібліотечна 

та архівна справа освітня програма «Документознавство та інформаційна 

діяльність» ступеня бакалавр проводиться за екзаменаційними білетами, які 

містять завдання із комплексу навчальних дисциплін професійного 

спрямування, що виносяться на атестацію: 

– Документно-інформаційне забезпечення управлінської діяльності; 

– Інформаційно-аналітична діяльність;  

– Бібліотечна справа;  

– Електронні послуги інформаційних установ;  

– Сучасні інформаційні технології в музейній справі.  

За структурою екзаменаційний білет складається з двох частин: теоретичної 

та практичної. Типову структуру екзаменаційного білета атестаційного 

екзамену наведено у Додатку А.  
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ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Термін проведення атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра 

визначається навчальним планом і графіком освітнього процесу. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра у формі атестаційного 

екзамену здійснюється екзаменаційною комісією. 

Проведення атестації здобувачів вищої освіти та затвердження складу 

екзаменаційних комісій здійснюється відповідно до наказу ректора 

Університету. 

До атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю виконали 

освітню програму на відповідному рівні вищої освіти та умови договору про 

навчання з Університетом. 

На підставі рішення екзаменаційної комісії Університет присуджує особі, яка 

успішно виконала освітню програму «Документознавство та інформаційна 

діяльність» за спеціальністю 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа 

ступінь бакалавра та присвоює кваліфікацію «бакалавр з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи (освітня програма «Документознавство та 

інформаційна діяльність»).  

За відсутності студента на атестаційному екзамені він вважається таким, що 

не пройшов атестацію. Студентові, чия відсутність на атестаційному 

випробуванні була зумовлена поважною причиною і підтверджена 

відповідними документами дозволяється скласти атестаційний екзамен в інший 

день, у термін роботи Екзаменаційної комісії. 

Якщо відповідь здобувача вищої освіти на атестаційному екзамені не 

відповідає вимогам, комісія ухвалює рішення про те, що здобувач вищої освіти 

не пройшов атестацію, й у протоколі засідання екзаменаційної комісії йому 

проставляють оцінку «незадовільно». 

Здобувач вищої освіти, який не склав атестаційний екзамен в терміни, 

визначені графіком освітнього процесу, відраховується як такий, що повністю 

виконав вимоги навчального плану та графіка освітнього процесу, але не 

пройшов атестації та отримує академічну довідку, що містить інформацію про 

результати навчання. Така особа має право на повторне проходження атестації 

в наступний термін роботи Екзаменаційної комісії за спеціальністю 029 

Інформаційна бібліотечна та архівна справа, але не пізніше трьох років після 

відрахування студента з Університету. 

Повторне складання (перескладання) атестаційного екзамену зі спеціальності 

029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа з метою підвищення оцінки не 

дозволяється. Повторна атестація здійснюється в повному обсязі відповідно до 

програми атестаційного екзамену студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа 

освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність».  
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ   

029 ІНФОРМАЦІЙНА БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА   

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ», ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ: 

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

       Документно-інформаційне забезпечення управлінської діяльності – це 

навчальна дисципліна, що включає теоретичні, організаційні та методичні 

аспекти різних напрямків документного забезпечення управлінської діяльності 

організацій та висвітлює загальні вимоги до оформлення управлінських 

документів, специфіку підготовки організаційно-розпорядчої, довідково-

інформаційної та кадрово-договірної  документації.  

 

Модуль 1. Теоретичні та організаційні засади документного забезпечення 

управлінської діяльності організацій в Україні 

 

Тема 1. Основні поняття документного забезпечення управлінської 

діяльності 

 Поняття «документ». Поняття «управлінський документ». Поняття 

«документне забезпечення управління» (ДЗУ) та наукові підходи щодо його 

визначення. Документне забезпечення управлінської діяльності як основна 

функція організацій.  

ДЗУ як діяльність із документування та забезпечення потреб управління 

сукупністю документаційних, інформаційно-технологічних і кадрових ресурсів. 

ДЗУ як діяльність спеціальних працівників або підрозділів зі створення, 

фіксації та оформлення документно-інформаційної бази на різних носіях для 

використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій. 

Документи загального діловодства, утворені в процесі організаційно-

розпорядчої та виконавчої діяльності. Документи спеціального діловодства, 

специфічні для кожної із спеціальних функцій управління. 
 

Тема 2. Нормативно-методична база документного забезпечення 

управлінської діяльності в Україні 

Нормативна база з організації ДЗУ як сукупність законів, нормативно-

правових актів і методичних документів, які регламентують технологію 

створення, обробки, зберігання і використання документів у поточній 

діяльності установи, а також роботу служби документного забезпечення 

управлінської діяльності – її структуру, функції, штати, технічне оснащення та 

інші аспекти. 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=119507
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=119507
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Законодавчі акти України, які регламентують загальні засади політики 

держави в галузі інформації та діловодства: Закон України «Про інформацію», 

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закон 

України  «Про електронні документи та електронний документообіг», Закон 

України «Про електронний цифровий підпис», Закон України «Про державну 

таємницю», Закон України «Про доступ до публічної інформації» тощо. 

Нормативні інструктивні документи міжвідомчого характеру. Державні 

стандарти. Відомчі нормативні акти з організації спеціального діловодства.  

 

Тема 3. Служба документного забезпечення управлінської діяльності  в 

організації 

Служба документного забезпечення управління (служба діловодства) як 

стрижнева ланка в організації, яка забезпечує і відображає її діяльність. Види 

служб ДЗУ. Організаційна структура служби ДЗУ. Організаційна структура 

служби ДЗУ в залежності від обсягу документообігу: управління справами; 

загальний відділ; канцелярія. Основні підрозділи служби ДЗУ: секретаріат; 

підрозділ (відділ, група) з реєстрації та обліку документів; підрозділ (відділ, 

група) з контролю виконання документів; підрозділ (відділ, група) по роботі із 

зверненнями громадян; відділ вдосконалення документообігу; протокольна 

група; приймальня; архів організації.  

Основні завдання та функції служби ДЗУ. Категорії працівників служби ДЗУ. 

Положення про службу ДЗУ. Посадова інструкція працівника служби 

ДЗУ. Основні розділи посадової інструкції: основні положення; функції; 

обов’язки; права; взаємовідносини, відповідальність, оцінка роботи.  

 

Тема 4. Документообіг як складова документного забезпечення 

управлінської діяльності організацій 

Документообіг як рух потоків документів у системі управління. 

Документообіг  як рух службових документів в установі від дати їхнього 

створення чи одержання до дати завершення виконання або надсилання.   

Види документообігу. Централізований документообіг. Децентралізований 

документообіг. Змішаний документообіг. Потік вхідних документів. Потік 

вихідних документів.  Потік внутрішніх документів. Обсяг документопотоку. 

Річний обсяг документообігу.  Маршрут документа. Графік документообігу. 

Основні етапи документообігу в організації.  

 Електронний документообіг (обіг електронних документів). Електронний 

документ. Електронний підпис (ЕП).   Система електронного документообігу 

(СЕД). Функції СЕД. Класифікація СЕД. Особливості впровадження 

електронного документообігу. 
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Модуль 2. Документування управлінської діяльності організацій 

 

Тема 5. Загальні вимоги до складання та оформлювання управлінських 

документів 

Документування управлінської інформації як обов’язкова умова діяльності 

організації. Класи управлінської документації. Класифікатор управлінської 

документації (НК 010:2021). ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система 

документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлення документів». Вимоги до складання управлінських 

документів. Реквізит. Обов’язкові реквізити документа. Склад та послідовність 

розміщення реквізитів у документі. Формуляр. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування 

управлінської діяльності».   

Типова інструкція з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві, електронного міжвідомчого обміну. Типова інструкція з 

діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах 

виконавчої влади. Робоча площа документа. Береги документа. Погодження та 

засвідчення документів. Гриф погодження. Віза. Підпис. Відбиток печатки. 

Гриф затвердження. Відмітки на документах. Бланки документів. Вимоги до 

оформлювання бланків управлінських документів.  
 

Тема 6. Організаційно-правова та розпорядча системи документації як 

головні складові документного забезпечення управлінської діяльності 

Призначення і склад комплексу організаційно-правової документації. 

Організаційно-правові документи  як група різних за назвою документів, які 

регламентують діяльність організації, її структурних підрозділів і посадових 

осіб, закріплюють за ними функції, обов’язки та права на тривалий час. 

Положення. Статут. Інструкція.   

Система розпорядчої документації. Розпорядчі документи  як документи, за 

допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність, оперативне керівництво у 

певній установі, організації. Функції розпорядчих документів. Постанова. 

Рішення. Вказівка. Ухвала. Групи розпорядчих документів залежно від способу 

(процедури) ухвалення рішень з певного питання. Наказ як розпорядчий 

документ, який видає керівник організації, що діє одноосібно в межах своїх 

повноважень задля вирішення основних і оперативних завдань. Накази з 

основної діяльності. Накази з особового складу. Проект наказу. Підготовка та 

оформлення розпорядчих документів в організації.  

 

Тема 7. Довідково-інформаційні документи та їх роль в управлінській 

діяльності організацій 

Загальна характеристика довідково-інформаційних документів та їх роль в 

управлінській діяльності. Довідково-інформаційні документи як підстава для 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=119514
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=119514
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n593
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n593
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n593
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=119516
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=119516
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=119518
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=119518
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прийняття розпорядчих документів. Доповідна записка. Інформаційні, 

ініціативні та звітні доповідні записки. Внітрішні та зовнішні доповідні 

записки. Пояснювальна записка. Види пояснювальних записок залежності від  

їх змісту та призначення. Звіт. Статистичні звіти. Текстові звіти.  План роботи. 

Перспективні, річні, піврічні, квартальні, місячні, тижневі, денні плани. 

Довідка. Види довідок. Документи, що передаються каналами електрозв’язку. 

Факсограма. Телефонограма. Електронне повідомлення.  

Службове листування в управлінській діяльності організацій. Службове 

листування як основний засіб обміну інформацією між організаціями. Види 

службових листів за функціональними ознаками. Види службових листів за 

кількістю адресатів.  Звичайні листи. Циркулярні листи. Колективні листи. 

Інформаційні листи. Рекламні листи. Листи-запрошення. Супровідні листи. 

Листи-підтвердження. Листи-нагадування. Гарантійні листи. Ініціативні листи. 

Листи-відповіді. Рекомендаційні листи. Реквізити службових листів. 

Документне забезпечення нарад, засідань та обговорень. Протокол як 

документ, який фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень по них на 

зборах, засіданнях, нарадах, конференціях, ділових зустрічах та складається 

офіційною особою для засвідчення певного факту. Вимоги до складання та 

оформлення протоколів.  
 

Тема 8.   Кадрово-договірна документація як засіб обліку кадрів 

Документація з кадрово-договірних питань. Основні групи документів з 

кадрово-договірних питань.  Документи особового походження. Основні групи 

документів з особового складу.  Заява. Автобіографія. Резюме. Характеристика. 

Відгук. Рекомендація.  Офіційні документи з обліку кадрів. Особовий листок з 

обліку кадрів. Особова справа. Розпорядчі документи, які фіксують 

управлінські дії щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення, надання 

відпусток та ін. (накази, розпорядження). Документи, що підтверджують 

трудову діяльність працівника. Трудова книжка. Трудова угода. Трудовий 

контракт.  Особливості оформлення трудового контракту та трудової угоди. 

Накази з особового складу та правила їх оформлення.  

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

    Інформаційно-аналітична діяльність – це навчальна дисципліна, що 

висвітлює теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної 

діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-

аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення у 

будь-якій сфері соціально-економічної діяльності. 
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Модуль 1. Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-

аналітичної діяльності 

 

Тема 1. Місце інформаційної аналітики у структурі інформаційної 

діяльності 

      Загальне уявлення про інформаційну аналітику. Сутність інформаційно-

аналітичної діяльності (ІАД). Співвідношення понять «інформаційна аналітика» 

та «інформаційно-аналітична діяльність». Цілі ІАД: реконструкція минулого; 

оцінка сьогодення; прогнозування майбутнього. Завдання ІАД: кількісне 

перетворення інформації (інформаційне згортання); бібліографування; 

анотування; реферування; консолідація великих інформаційних масивів у 

вигляді баз і банків даних.  

     Інформаційна аналітика як особлива галузь людської діяльності. 

Забезпечення інформаційних потреб суспільства за допомогою аналітичних 

технологій шляхом переробки вихідної інформації та отримання якісно нового 

знання. Інформаційна аналітика як процес семантичної обробки даних. 

Інформаційна продукція. Аналітичний документ.                 

      Сутність понять «аналітика» та «аналіз». Аналітика як галузь діяльності. 

Одержання інформації за допомогою аналітичних методів для потреб 

практичної діяльності. Структурні компоненти аналітики: методологія 

інформаційно-аналітичної роботи; організаційне забезпечення цього процесу;  

технологічне та методологічне забезпечення розробки і створення засобів для її 

здійснення. 

     Логіка та інтуїція в аналітичній роботі. Фундаментальні властивості логічної 

думки: визначеність, послідовність, обґрунтованість. Інтуіція як цілісний спосіб 

світосприйняття. Інтуїтивний підхід до вирішення задач. 

 

Тема 2. Структура та види аналітичної діяльності 

      Види аналітичної діяльності. Класифікація суб'єктів аналітичної діяльності. 

Конструктивна аналітика. Деструктивна аналітика. Економічна аналітика. 

Екологічна аналітика. Управлінська аналітика. Соціальна аналітика. Політична 

аналітика. Педагогічна аналітика. Ментальна аналітика досліджує духовні 

процеси. Філософська аналітика. Аксіологічна аналітика. Прогностична 

аналітика. Історична аналітика. Економічна аналітика. Політологічна аналітика. 

Соціологічна аналітика. Праксеологічна аналітика. Психологічна аналітика. 

Культурологічна аналітика. Етична аналітика. Естетична аналітика. Системна 

аналітика. Логічна аналітика. Причинно-наслідкова аналітика. Проблемна 

аналітика. Статистична аналітика. Програмно-цільова аналітика та програмно-

цільовий метод. Балансова аналітика та метод балансу. Ситуаційна аналітика та 

метод осмислення складних ситуацій. Методологічна аналітика. Теоретична 

аналітика. Емпірична або фактологічна аналітика. 

      Аналітика державних організацій. Аналітика органів місцевого 

самоврядування. Аналітика організацій третього сектору (суспільні 

неприбуткові організації). Персональна аналітика (окремі аналітики). 
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Професійна аналітика. Непрофесійна аналітика. Відкрита (публічна) аналітика 

та презентація результатів аналізу. Закрита аналітика (результати підпадають 

під державну, корпоративну або службову таємницю). 

     Актуальна аналітика (проблеми сьогодення). Ретроспективна аналітика 

(орієнтація на проблеми минулого). Прогностична аналітика (орієнтація на 

віддалений результат тих чи інших дій або рішень). 

 

Тема 3. Інформаційна аналітика як сфера науково-практичної діяльності 

     Наукова природа  інформаційної аналітики.  Спільні та відмінні риси 

інформаційної аналітики та науково-дослідної роботи.  Інформаційна аналітика 

як засіб оптимізації прийняття управлінських рішень. Необхідність підготовки 

професійних кадрів-аналітиків. Можливість навчання інформаційній аналітиці. 

    Мета науки (створення нового знання у вигляді наукових відкриттів для 

суспільства в цілому для забезпечення його прогресу). Мета інформаційної 

аналітики (створення нового знання у вигляді вивідної, ситуативної інформації 

для конкретного замовника – організації, бізнес-структури, політичної партії). 

     Професійна аналітика та її значення для прийняття управлінських рішень 

органами центральної та місцевої влади, законодавчої та виконавчої влади.    

      Значення інформаційної аналітики для внутрішньополітичної сфери та 

сфери міжнародних відносин. Інформаційна аналітика і бізнес. Потреби  

юриспруденції, соціально-економічної та фінансової сфер діяльності країни у 

прогнозній інформації. 

Тема 4. Аналітичні дослідження та алгоритм їх проведення 

       Базові поняття аналітичного дослідження. Алгоритм проведення 

інформаційно-аналітичного дослідження. Види аналітичних досліджень: 

моніторингові, ініційовані, кумулятивні аналітичні. Зміст аналітичної роботи. 

Вибір об'єкту дослідження. Предмет аналітичного дослідження. Мета 

аналітичного дослідженняя. Завдання аналітичного дослідження. Гіпотеза. 

Побудова робочих гіпотез. Засоби аналітичної роботи. Процес аналітичної 

роботи як сукупність мисленнєвих операцій. Технологія аналітичної роботи.  

Методи аналітичного дослідження. Поняття «метод» та «аналітичний метод». 

Збір документів та фактів. Основні принципи етапу збору документів та фактів: 

принцип достовірності, змістовної відповідності поставленій меті, принцип 

оптимальної кількості інформації, принцип творчого осмислення інформації.  

Методи пошуку інформації в різноманітних сховищах відомостей (Інтернеті, 

бібліотеках, архівах, базах даних). Аналітичні методи збору інформації: 

інформаційного моделювання, експертних оцінок, мозкового штурму. 

Аналітичний етап. Тлумачення фактів. Формулювання висновків. 

Викладення результатів дослідження. Методи, що використовуються на 

аналітичному етапі дослідження: порівняння, аналіз, синтез,  абстракція, 

узагальнення, конкретизація, дедукція, індукція.      

Системний аналіз. Причинно-наслідковий аналіз. Функціональний аналіз. 

Структурний аналіз. Ретроспективний аналіз. Інформаційний аналіз.  

Порівняльний аналіз. Ситуаційний аналіз.  Класифікаційний аналіз. Текстовий 
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аналіз. Метод аналогії. Метод статистичного аналізу. Метод вивчення окремих 

випадків. Метод виключення. Метод мозаїки. Метод емпатії. Метод 

формалізації. Метод прогнозування. Метод декомпозиції. Метод зв'язків. 

 

Модуль 2. Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності 

        

    Тема 5. Проблема достовірності інформації в інформаційній аналітиці 

      Поняття достовірності інформації та її аспекти. Проблема достовірності 

інформації в інформаційно-аналітичній роботі. Критерії достовірності 

інформації. Критерій обгрунтованості (наявність підтверджень отриманої 

інформації в ряді незалежних джерел). Критерій несуперечності (відсутність 

протиріч між окремими твердженнями, викладеними у повідомленні). Критерій 

авторитетності джерела та ступеня захищеності носія (документа). 

    Верифікація як процедура встановлення достовірності інформації. 

Верифікація документного джерела за такими параметрами: наявність автора та 

його авторитетність; авторитетність організації або видання; наявність 

посилань на цей документ в інших джерелах; наявність реквізитів, що 

підтверджують надійність (підпис, печатка тощо). Способи вираження 

результатів верифікації у кінцевому аналітичному документі. Специфіка 

Інтернет-інформації з точки зору її достовірності. Алгоритм визначення 

надійності веб-сайту. 

 

Тема 6. Аналіз текстів документів як базова технологія інформаційно-

аналітичної роботи 

     Сутність аналізу тексту документів. Види аналізу текстових матеріалів 

документів. Традиційний або класичний аналіз. Зовнішній і внутрішній 

традиційний аналіз. Формалізований аналіз або кількісний аналіз (контент-

аналіз).  Неформалізований аналіз. Основні способи представлення інформації 

в документах: текстовий; табличний;  графічний; алфавітно-цифровий. 

     Авторство тексту як складова текстового аналізу. Сутність поняття 

«авторознавча експертиза». Історія виникнення вітчизняної авторознавчої 

експертизи. Завдання авторознавчої експертизи. Методи авторознавчої 

експертизи: експертні та формальні. 

     Авторознавча експертиза як комплексний аналіз тексту документу, 

спрямований на встановлення його автора. Сфери застосування авторознавчої 

експертизи: судова практика рішення адміністративних та громадянських 

суперечок, інтелектуальне право та власність, криміналістика, 

літературознавство, мовознавство,  історія, сфера освіти (виявлення плагіату в 

студентських та аспірантських працях), природничо-технічні науки 

(статистика, теорія вірогідності, теорія штучного інтелекту тощо), маркетингові 

дослідження (виявлення істинності оцінок споживачів товарів та послуг). 
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Тема 7. Проблема «розуміння» тексту в інформаційній аналітиці. 

Аналітичне читання 

      Поняття герменевтики. Види інформації в тексті. Змістовно-фактуальна 

інформація. Змістовно-концептуальна інформація. Змістовно-підтекстова 

інформація. Бар'єри сприйняття змістовно-концептуальної та змістовно-

підтекстової інформації в тексті. Глибинне вивчення смислу тексту та його 

інтерпретація. Герменевтичний аналіз тексту.  

      Поняття «аналітичне читання». Читання як процес осмислення текстової 

інформації. Практичні прийоми активізації роботи з текстовою інформацією. 

Співвідношення категорій текстів за видами читання в залежності від мети. 

Специфіка аналітичного читання, загальні принципи. Інтегральний та 

диференціальний алгоритми аналітичного читання. 

      Категорії тексту, які підлягають обробці. Тексти, які в цілому інтересу для 

аналізу не представляють, але можуть надати конкретну, чітко окреслену 

інформацію. Тексти, з якими слід ознайомитися для рішення будь-якої задачі, 

наприклад, для з'ясування загальної проблеми статті без її детального аналізу. 

Тексти, які необхідно ретельно, глибоко вивчити для подальших висновків. 

    Поняття «вибіркове читання». Різновиди вибіркового читання. Читання-

перегляд.  Читання-сканування. Ознайомче читання.  

 

Тема 8. Нетрадиційні методики аналізу текстової інформації 

   Феномен «золотого перетину» та його застосування у процесі аналізу текстів. 

«Золотий перетин» як фундаментальне поняття, його універсальний характер, 

функціонування в живій та неживій природі, в різних галузях творчості. 

«Золотий перетин» в тексті, властивості та можливості використання.   

    Методика ментальних карт як засіб візуалізації мислення. Загальна 

характеристика, правила складання та застосування у процесі аналізу текстів. 

Ментальні карти («інтелект-карти, карти мислення) як метод структурування, 

візуалізації та запам’ятовування інформації, який дозволяє наочно представити 

та організувати ідеї та їхні взаємозв’язки. 

     Фоносемантичний аналіз тексту: сутність, загальна характеристика та 

застосування у процесі аналізу текстів. 

 

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА» 

 

    Бібліотечна справа – це навчальна дисципліна, що розкриває сутність 

організації бібліотечної справи в умовах інформаційного суспільства і сприяє 

ознайомленню студентів з теоретичними основами та практичними аспектами 

діяльності бібліотечних установ світу та України. 

                                                        

 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181392&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181392&displayformat=dictionary
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 Модуль 1.  Бібліотека як заклад культури 

 

Тема 1. Поняття «бібліотека» та види бібліотек 

Поняття «бібліотека» та «бібліотечна справа». Статус бібліотек. Види 

бібліотек. Бібліотечні споруди та їх функціональність. Бібліотечні споруди. 

Вплив дизайну сучасної бібліотеки на розвиток культурного середовища. 

Фактори, які потрібно враховувати під час проектування бібліотечних споруд. 

Фінансування бібліотек та їх господарська діяльність. Організаційно-технічне 

та методичне забезпечення бібліотечної діяльності. Приміщення для 

обслуговування читачів. Інтер’єр та дизайн бібліотек. Нормування бібліотечних 

процесів. Організація робочих місць в бібліотеках. 

 

Тема 2. Історичні корені виникнення та розвиток бібліотечної справи 

в світі та Україні 

Створення перших у світі бібліотек. Перші бібліотеки в Месопотамії та 

Шумерії. Бібліотеки давнього Єгипту. Олександрійська бібліотека. Зібрання 

книг в стародавній Греції і Римі. Бібліотека Ярослава Мудрого – 

перша бібліотека в Київській Русі. Середньовічні майстерні письма. Спосіб 

друку відтисками Йоганна Гутенберга. Іван Федоров та його роль у 

становлення бібліотечної справи. Відкриття перших публічних бібліотек. 

Заснування Лондонської бібліотеки Британського музею. Національна 

бібліотека США. Відкриття в Одесі першої в Україні публічної бібліотеки  

 (1829 р.). Сучасний стан та перспективи бібліотечної справи в Україні. 

                              

Модуль 2. Практичні аспекти організації функціонування бібліотечної 

справи 

       

Тема 3. Комплектування бібліотечних фондів. Складання  

бібліографічного опису 

     Поняття бібліотечний фонд. Моделювання бібліотечного фонду. Вивчення 

складу та використання фонду з метою управління його формуванням. Джерела 

документозабезпечення бібліотек. Облік, розстановка та розміщення 

бібліотечного фонду. Збереження та реставрація бібліотечного фонду. 

Бібліотечний каталог. Процес каталогізації. Система каталогів бібліотек. Види і 

форми традиційних каталогів. Алфавітний каталог. Систематичний 

каталог. Предметний каталог. Краєзнавчий каталог. Електронний каталог. 

Організація, ведення та редагування бібліотечних каталогів. Картотеки і бази 

даних. Систематизація документів. Складання бібліографічного опису. 

Десятинна класифікація М. Дьюї (ДКД). Універсальна десятинна класифікація 

(УДК). Предметизація документів. Управління системою каталогів і 

технологічними процесами каталогізації. 
              

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181384&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181384&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181384&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181392&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181384&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181384&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181384&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181478&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181478&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181395&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181394&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181515&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181515&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181499&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181465&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181513&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181497&displayformat=dictionary
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Тема 4.  Бібліотечні послуги 

Поняття бібліотечно-бібліографічного обслуговування. Права та обов’язки 

громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування. 

Користувачі бібліотеки. Наукові принципи в бібліотечно-бібліографічному 

обслуговуванні. Бібліотечні послуги. Основні напрями бібліотечно-

бібліографічного обслуговування. Індивідуальне бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування. Групове бібліотечно-бібліографічне обслуговування. 

Виставкова робота бібліотек. Складання тематичних підборок і дайджестів. 

Краєзнавча складова бібліотечно-бібліографічного обслуговування. 

Міжбібліотечний абонемент (МБА). Формування інформаційної культури. 

 

Тема 5. Маркетингова діяльність бібліотек 

Зміст і специфіка бібліотечного маркетингу. Вивчання ринку бібліотечно-

інформаційних послуг. Сегментація ринку бібліотечно-інформаційних послуг. 

Ціноутворення та бібліотечну продукцію та послуги. Просування бібліотечної 

продукції та послуг. Бібліотечна реклама. Діяльність бібліотеки щодо 

встановлення зв’язків із громадськістю. Імідж бібліотеки. Значення 

маркетингових стратегій. Бібліотечне підприємництво. Інноваційна діяльність 

бібліотек. Українська бібліотечна асоціація (УБА). «Бібліоміст». Міжнародні 

бібліотечні організації. Міжнародне співробітництво українських бібліотечних 

установ. Українські та іноземні фахові бібліотечні періодичні видання. 

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ» 

 

Електронні послуги інформаційних установ – це навчальна дисципліна, яка 

передбачає набуття студентами сучасних теоретичних і практичних знань, 

формування у них умінь та навичок щодо розробки та впровадження 

електронних державних послуг громадянам, бізнес-структурам та органам 

державної влади на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

  

  Модуль 1. Інформаційні установи як виробники інформаційних  

товарів і  послуг 

 

Тема 1. Інформаційна установа як об’єкт процесів організації та управління      

Інформація та її функції. Інформаційне виробництво. Інформаційна 

діяльність як сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних 

потреб громадян, юридичних осіб і держави. Інформаційна установа. Загальна 

характеристика інформаційних установ. Критерії, які характерні для 

інформаційної установи.  Інформаційний продукт. Інформаційна послуга. 

Особливості діяльності інформаційних установ у сучасній Україні. 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181393&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181375&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181375&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181375&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181468&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181407&displayformat=dictionary
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Інформаційні установи як виробники інформаційних товарів і послуг.  

Виробники та постачальники баз даних та програмних засобів обробки 

інформації. Виробники (розробники) технологій обробки інформації, засобів 

комунікацій. Інтерактивні служби. Міжсистемні інтерфейси. Телекомунікаційні 

служби. Інформаційні посередники (брокерські фірми). Інтернет-провайдери. 

Бібліотеки, архіви, фонди, інформаційні центри, довідкові бюро. Видавництва, 

що спеціалізуються на ділових, аналітичних та довідкових виданнях. 

Консалтингові або аудиторсько-консалтингові фірми. Компанії, підприємства 

оптової і роздрібної торгівлі інформаційними продуктами та послугами. 

Інформаційно-аналітичні служби, прес-служби, спеціалізовані інформаційні 

агентства, рейтингові агентства, спеціалізовані виставки. Режимно-секретні 

установи, що займаються інформаційною безпекою та захистом. Виробники та 

постачальники технічних засобів обробки інформації.  

Користувачі інформаційних продуктів та інформаційних послуг. Особливості 

інформаційних потреб і запитів користувачів. Способи доведення інформації до 

користувачів. Перспективи діяльності інформаційних установ.  

 

Тема 2. Організаційні процеси в системі діяльності інформаційної установи 

Специфіка організації діяльності в інформаційній установі. Організаційні 

основи створення інформаційних установ. Організаційно-правові форми 

інформаційних установ. Класифікація інформаційних установ за різними 

ознаками. Засновники інформаційних установ. Функції інформаційних установ. 

Вибір стратегії поведінки діяльності інформаційних установ. Вибір засобів 

реалізації діяльності інформаційних установ.  

Практичні результати організації діяльності в інформаційній установі: 

затвердження структури виробництва інформаційних послуг; структура органів 

управління; встановлення взаємозв’язків між підрозділами; регламентація 

функцій, робіт та операцій, формулювання прав й обов’язків керівника та 

працівників; затвердження положень, інструкцій; підбір кадрів, формування 

штату працівників; досягнення цілей установи та отримання прибутку. 

Принципи формування продуктивної діяльності інформаційних установ.  

 Складові інформаційних установ: документальні фонди, довідково-

пошуковий апарат, професійні кадри, матеріально-технічна база, матеріальні 

засоби. Структура ресурсів інформаційної діяльності. Нематеріальні активи та 

інформація у структурі ресурсів діяльності інформаційних установ.      

Актуальна та застаріла інформація. Створення баз даних.  Комп’ютерні бази 

даних. Кваліфіковані кадри та їх значення для ефективної організації діяльності 

інформаційних установ. Потреба у кваліфікованих кадрах, схильних до 

нестандартного способу мислення та креативних рішень. 
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Модуль 2. Надання електронних послуг інформаційними установами  

України  

 

Тема 3. Віртуальне інформаційне обслуговування як провідний сервіс 

сучасності 

Перехід до глобального телекомунікаційного середовища існування та обігу 

інформації. Трансформація діяльності інформаційних установ різних типів під 

впливом динамічних змін у соціально-політичній, економічній та іншій сферах.  

Інформаційне обслуговування як провідний напрям діяльності 

інформаційних установ. Сучасні тенденції функціонування системи 

інформаційного обслуговування споживачів. Інформаційні установи як 

посередники між безперервним потоком інформації, яка генерується в світі, та 

її споживачами в наукових установах, навчальних закладах, на підприємствах, 

фірмах тощо.  

Сервісний підхід до інформаційного обслуговування споживачів. Віртуальне 

інформаційне обслуговування як напрямок діяльності сучасних інформаційних 

установ. Електронні інформаційні продукти і послуги бібліотечних, архівних та 

музейних установ. Зростання питомої ваги віртуального інформаційного 

обслуговування споживачів. 

 

Тема 4. Електронні державні послуги в Україні 

       Поняття та сутність електронних державних послуг в Україні. Основні 

характеристики державних електронних послуг. Етапи реалізації електронних 

державних послуг. Переваги від реалізації електронних державних послуг. 

Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) 

послуг». Електронна публічна послуга. Закон України  «Про електронні довірчі 

послуги». Напрями державної політики у сфері надання адміністративних 

послуг. Публічна адміністрація, як суб’єкт надання електронних послуг. 

Сутність електронних адміністративних послуг. Організація надання 

електронних адміністративних послуг. Мережа центрів надання 

адміністративних послуг (ЦНАП). 

     Діджиталізація послуг. Інноваційні сервіси надання електронних послуг. 

Єдиний державний портал адміністративних послуг. Портал електронних 

послуг «Дія». Електронний кабінет платника податків. Портал електронних 

послуг Пенсійного фонду України. Портал електронних сервісів Мін’юсту. 

Веб-ресурс «Електронний кабінет водія». Медична інформаційна система 

«Medics». Засоби електронної ідентифікації громадян. MobileID як спосіб 

ідентифікації особи за допомогою мобільного телефону. Ідентифікація особи за 

допомогою мобільного додатку SmartID. Електронна дистанційна ідентифікація 

фізичних осіб з використанням Системи BankID. Можливість створення 

фізичними та юридичними особами електронних кабінетів. Електронні системи 

опитувань щодо ініціатив, проектів у різних сферах суспільного життя. Заходи 

щодо забезпечення можливості подання суб’єктами господарювання 

передбаченої законодавством звітності в електронній формі. 
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ» 

        

Сучасні інформаційні технології в музейній справі – це навчальна 

дисципліна, що розкриває сутність організації музейної справи в умовах 

інформаційного суспільства і сприяє ознайомленню студентів з теоретичними 

та практичними основами впровадження новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій у діяльності музейних закладів світу та України.   
 

Модуль 1. Співробітництво музеїв в сфері інформатизації 
 

Тема 1. Історія інформатизації діяльності музеїв 

Комп’ютер та його роль в постіндустріальному світі. Поява інформаційних 

технологій. Інформаційні технології в ХХІ ст. Традиційні технології роботи з 

інформацією в музеях та їх недоліки. Впровадження інформаційних технологій 

в діяльності музеїв. Основні етапи комп’ютеризації музеїв. Перспективи і 

проблеми розвитку цифрових технологій. Роль та місце музеїв на шляху до 

відкритого інформаційного суспільства. Зміна ролі музеїв у мережевій культурі. 

Значення інформаційних технологій на різних напрямах музейної діяльності. 

Збереження культурної спадщини.  
 
 

Тема 2. Міжнародні та національні музейні асоціації 

Координація діяльності музеїв на міжнаціональному рівні. Діяльність 

Міжнародної Ради Музеїв (ІСОМ) та її комітетів і підкомітетів. Національні 

музейні асоціації. Міжнародні проблеми музейного співтовариства. Взаємодія 

музеїв світу та України: досягнення та проблеми. Співробітництво музеїв світу 

у сфері інформатизації. Спроби об’єднання цифрових інформаційних ресурсів 

музеїв світу. Проблеми підтримки культурної багатомовності в глобальних 

мережах та збереження цифрової музейної спадщини і забезпечення доступу до 

неї. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (2000 р.). Міжнародні 

інформаційні проекти в музейній сфері. Міжнародні та Всеукраїнські наукові 

конференції щодо питання інформатизації діяльності музеїв. 
                                            
 

Модуль 2. Впровадження інноваційних інформаційних технологій у 

діяльності музеїв 
 

Тема 3. Комунікаційні технології в діяльності музеїв 

Інформаційно-пошукові системи та їх функції. Основні цілі та завдання 

автоматизованих інформаційних систем в музеї.  Принципи дії 

автоматизованих музейних баз даних.  Використання системи управління 

базами даних (СУБД) для вирішення основних та додаткових музейних завдань. 

Автоматизація основної діяльності музею (облік, наукова, реставраційна, 

виставкова, просвітницька та видавнича діяльність).  Склад, структура, 

уніфікація облікового опису музейного предмету. Основні елементи мережі 

Інтернет. Інтернет-ресурс для музеїв. Основні Інтернет-браузери. Глобальні 



 19 

пошукові системи в діяльності музеїв. Спеціалізовані музейні сервери. 

Навігація по музейним сайтам. Веб-сайти та веб-портали музеїв у глобальній 

комп’ютерній мережі. Найбільш відомі музейні веб-сайти. 

 

       Тема 4. Впровадження мультимедійних технологій у музейній практиці 

Термін «мультимедіа». Поняття «мультимедійна презентація».  

Мультимедійна презентація як поєднання комп’ютерної анімації, графіки, 

відео, музики та звукового ряду, які організовані в єдине середовище. Загальні 

принципи створення мультимедійної продукції. Основні програмно-апаратні 

засоби мультимедійних технологій. Використання графіки, анімації, відео, 

звуку, 3-D технологій у туризмі та діяльності музейних установ. Сенсорні 

екрани. Переваги мультимедійної презентації в діяльності музеїв. 

Інтерактивність мультимедійної презентації: можливість взаємодії користувачів 

з мультимедіа зображенням. Мультимедійні технології в сучасних музейних 

закладах. Віртуальний туризм. Віртуальний музей.  

 

Тема 5.  Віртуальні музейні експозиції та виставки 

     Інформаційні технології на етапі підготовки експозиції. Основні принципи 

створення електронної експозиції. Електронне моделювання архітектурно-

художніх рішень. Віртуальні музейні експозиції. Поняття «електронна 

експозиція». Поняття «електронна музейна експозиція». Електронні 

інформаційні комплекси: електронні сенсорні кіоски, плазмові панелі і 

проектори з екранами  різного типу, електронні комп’ютерні гіди. Інтерактивна 

проекція 3D-зображення. Використання QR-кодів з метою швидкого отримання 

значного обсягу інформації про музейний експонат або іншу туристичну 

локацію на сучасний технічний комунікаційний пристрій.  

Віртуальні музейні виставки, їх переваги та недоліки. Інтерактивний 

діалоговий режим музейної віртуальної виставки. Віртуальні виставки і 

експозиції у закордонних та вітчизняних музеях. Аудіоекскурсії та аудіогіди. 

Перспективи розробки аудіогідів українською мовою. Технологія «лонгрид»: 

всебічне висвітлення теми з використанням графіки та засобів мультимедіа при 

створенні віртуальної експозиції чи виставки. Сучасні музейні комунікації. 

Музейна комунікація в популярних соціальних Інтернет-мережах: Facebook, 

Instagram, MySpace, мікроблог Twitter. 
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ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА 

АТЕСТАЦІЮ І ДОЗВОЛЯЮТЬ КОМПЛЕКСНО ПЕРЕВІРИТИ РІВЕНЬ 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ  

 

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Перелік теоретичних питань 

1. Поняття «документне забезпечення управління» (ДЗУ) та наукові підходи 

щодо його визначення.  

2. Документне забезпечення управлінської діяльності як основна функція 

організацій. 

3. Державні стандарти управлінської документації. 

4. Основні підрозділи служби документного забезпечення управлінської 

діяльності в організації. 

5. Категорії працівників служби документного забезпечення управлінської 

діяльності. 

6. Документи загального діловодства, утворені в процесі організаційно-

розпорядчої та виконавчої діяльності.  

7. Документи спеціального діловодства, специфічні для кожної із спеціальних 

функцій управління. 

8. Вимоги до складання управлінських документів. 

9. Суть електронного документообігу та особливості його впровадження. 

10. Система розпорядчої документації. 

11. Документне забезпечення нарад, засідань та обговорень. 

12. Основні групи документів з кадрово-договірних питань. 

13. Види документообігу. Основні етапи документообігу в організації.  

14. Особливості впровадження електронного документообігу. 

15. Класифікатор управлінської документації (НК 010:2021).  

16. Обов’язкові реквізити документа. Склад та послідовність розміщення 

реквізитів у документі.  

17. Загальна характеристика довідково-інформаційних документів та їх роль в 

управлінській діяльності. 

18. Службове листування в управлінській діяльності організацій.  

19. Види службових листів за функціональними ознаками.  

20. Особливості оформлення трудового контракту та трудової угоди. 

 

Перелік термінів   

Віза. Документ. Документообіг. Електронний документообіг. Система 

електронного документообігу. Індекс документа. Інструкція. Конфіденційний 

документ. Наказ. Номенклатура справ. Трудова книжка. Робоча площа 

документа. Службовий лист. Реквізит.  Резолюція. 
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

Перелік теоретичних питань 

1. Інформаційна аналітика як специфічний різновид інформаційної діяльності. 

2. Види аналітичної діяльності за різними ознаками. 

3. Суть  класифікації суб'єктів аналітичної діяльності. 

4. Види аналітичних досліджень. 

5. Суть проведення етапу збору документів та фактів. 

6. Методи, що використовуються на власне аналітичному етапі дослідження. 

7. Проблеми достовірності інформації в інформаційній аналітиці. 

8. Читання як процес осмислення текстової інформації. 

9. Значення логіки та інтуїції в аналітичній роботі. 

10.  Співвідношення понять «інформаційна аналітика» та «інформаційно- 

аналітична діяльність». 

11.  Інформаційна аналітика як процес семантичної обробки даних.  

12.  Одержання інформації за допомогою аналітичних методів для потреб 

практичної діяльності. 

13. Класифікація суб'єктів аналітичної діяльності. 

14. Професійна та непрофесійна  аналітика. 

15. Наукова природа  інформаційної аналітики.  

16. Інформаційна аналітика як засіб оптимізації прийняття управлінських 

рішень.  

17. Інформаційна аналітика і бізнес.  

18. Базові поняття аналітичного дослідження.  

19. Алгоритм проведення інформаційно-аналітичного дослідження.  

20. Специфіка Інтернет-інформації з точки зору її достовірності. 

 

Перелік термінів   

Інформаційна аналітика. Об'єкт аналітичної роботи. Предмет аналітичного 

дослідження. Аналітичний метод. Абстракція. Ретроспективний аналіз. 

Формалізований аналіз. Змістовно-концептуальна інформація. Аналітичне 

читання. Аналітичний документ. Аналітичне дослідження. Достовірність 

інформації. Конструктивна аналітика. Деструктивна аналітика. Професійна 

аналітика. 

      

   

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА» 

 

Перелік теоретичних питань 

1. Поняття «бібліотека» та «бібліотечна справа».  

2. Види бібліотек. 

3. Бібліотечні споруди та їх функціональність. 

4. Формування бібліотечного фонду. 

5. Джерела документозабезпечення бібліотек. 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181384&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181392&displayformat=dictionary
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6. Суть процесу каталогізації в бібліотеці. 

7. Складання бібліографічного опису. 

8. Система каталогів бібліотек. 

9. Управління системою каталогів і технологічними процесами каталогізації. 

10. Десятинна класифікація М. Дьюї (ДКД). 

11. Суть і призначення Універсальної десяткової класифікації (УДК). 

12. Права й обов’язки громадян та  організацій на бібліотечне обслуговування. 

13. Просування бібліотечних послуг. 

14. Суть виставкової діяльності бібліотек. 

15. Міжнародне співробітництво українських бібліотечних установ.  

16. Вплив дизайну сучасної бібліотеки на розвиток культурного середовища. 

17. Фінансування бібліотек та їх господарська діяльність.  

18. Організаційно-технічне та методичне забезпечення бібліотечної діяльності.  

19. Сучасний стан та перспективи бібліотечної справи в Україні. 

20. Індивідуальне та групове бібліотечно-бібліографічне обслуговування.  

Перелік термінів   

Бібліотека. Бібліотечна послуга. Бібліотечна справа. Бібліотечний каталог. 

Бібліотечний фонд. Комплектування фонду. Краєзнавча картотека. 

Міжбібліотечний абонемент (МБА). Пересувна бібліотека. Публічна бібліотека. 

Бібліотечна реклама. Бібліографічний опис. Каталогізація. Алфавітний каталог. 

Систематичний каталог.   

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ» 

 

Перелік теоретичних питань 

1. Призначення інформаційних установ України. 

2. Виробники інформаційних товарів і послуг. 

3. Особливості діяльності інформаційних установ у сучасній Україні. 

4. Умови продуктивної діяльності інформаційних установ. 

5. Сутність та призначення електронних державних послуг. 

6. Засоби електронної ідентифікації громадян. 

7. Напрями державної політики у сфері надання адміністративних послуг. 

8. Етапи реалізації електронних державних послуг. 

9. Переваги від реалізації електронних державних послуг. 

10. Сучасні тенденції функціонування системи інформаційного 

обслуговування споживачів.  

11.  Інформаційні установи як посередники між безперервним потоком 

інформації, яка генерується в світі, та її споживачами в наукових установах, 

навчальних закладах, на підприємствах, фірмах тощо.  

12. Сервісний підхід до інформаційного обслуговування споживачів.  

13. Віртуальне інформаційне обслуговування як напрямок діяльності сучасних 

інформаційних установ.  

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181375&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=181515&displayformat=dictionary
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14. Електронні інформаційні продукти і послуги бібліотечних, архівних та 

музейних установ.  

15. Сутність і призначення електронної публічної послуги.  

16. Напрями державної політики у сфері надання адміністративних послуг. 

17. Мережа центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). 

18. Інноваційні сервіси надання електронних послуг.  

19. Засоби електронної ідентифікації громадян.  

20. Електронна дистанційна ідентифікація фізичних осіб з використанням 

Системи BankID.  

 

Перелік термінів 

Інформаційна установа. Інформаційний продукт. Інформаційна послуга. 

Паблік рілейшнз. Дайджест. Прес-реліз. Соціальна мережа. Електронне 

урядування. Інформаційна безпека. Електронний документ. Електронна 

послуга. Електронна державна послуга. Діджиталізація послуг. Електронний 

кабінет платника податків. Ідентифікація громадян. 

 

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ» 

 

Перелік теоретичних питань 

1. Перспективи розвитку цифрових технологій у діяльності музеїв. 

2. Процес впровадження інформаційних технологій у діяльності музеїв 

України. 

3. Діяльність Міжнародної ради музеїв  (ІСОМ) щодо оцифрування музейних 

фондів. 

4. Основні функції  музейних веб-сайтів та веб-порталів. 

5. Використання графіки, анімації, відео, звуку та 3-D технологій  у діяльності 

музейних закладів. 

6. Віртуальні музейні експозиції. 

7. Створення музейних сенсорних кіосків та музейних електронних гідів. 

8. Суть і призначення віртуальних музейних виставок. 

9. Рекламна діяльність послуг сучасними музеями.  

10.  Автоматизація основної діяльності музею (облік, наукова, реставраційна, 

виставкова, просвітницька та видавнича діяльність).   

11. Інтернет-ресурс для музеїв.  

12. Спеціалізовані музейні сервери. Навігація по музейним сайтам. 

13. Мультимедійні технології в сучасних музейних закладах.  

14. Спроби об’єднання цифрових інформаційних ресурсів музеїв світу. 

15. Проблеми підтримки культурної багатомовності в глобальних мережах та 

збереження цифрової музейної спадщини і забезпечення доступу до неї. 

16. Віртуальні виставки і експозиції у закордонних та вітчизняних музеях. 

17. Основні принципи створення електронної музейної  експозиції. 
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18. Поняття «електронна музейна експозиція».  

19. Інтерактивний діалоговий режим музейної віртуальної виставки. 

20. Музейна комунікація в популярних соціальних Інтернет-мережах: Facebook, 

Instagram, MySpace, мікроблог Twitter. 

 

Перелік термінів  

Музей. Оцифрування музейних предметів. Музей майбутнього. Музейний 

електронний гід. Веб-сайт. Мультимедіа. Віртуальний музей. Віртуальна 

музейна експозиція. Музейний сенсорний кіоск. Сучасні музейні комунікації. 

Комп’ютеризація музеїв. Віртуальна музейна виставка. Навігація по музейним 

сайтам. Музейний комунікаційний простір. Музейна аудіоекскурсія.  

 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА 

АТЕСТАЦІЮ І ДОЗВОЛЯЮТЬ КОМПЛЕКСНО ПЕРЕВІРИТИ РІВЕНЬ 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ  

 

1. Ознайомитись з Класифікатором управлінської документації НК 010:2021 

(2021 р.) і скласти перелік управлінських документів, які належать до 

Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.  

2. Ознайомитись з Класифікатором управлінської документації НК 010:2021 

(2021 р.) і скласти перелік управлінських документів, які належать до 

Уніфікованої системи первинно-облікової документації.  

3. Ознайомитись з Класифікатором управлінської документації НК 010:2021 

(2021 р.) і скласти перелік управлінських документів, які належать до 

Уніфікованої системи банківської документації.  

4. Ознайомитись з Класифікатором управлінської документації НК 010:2021 

(2021 р.) і скласти перелік управлінських документів, які належать до 

Уніфікованої системи фінансової документації.  

5. Ознайомитись з Класифікатором управлінської документації НК 010:2021 

(2021 р.) і скласти перелік управлінських документів, які належать до 

Уніфікованої системи документації із праці, соціальних питань і соціального 

захисту населення.  

6. Ознайомитись з Класифікатором управлінської документації НК 010:2021 

(2021 р.) і скласти перелік управлінських документів, які належать до 

Уніфікованої системи бухгалтерсько-облікової документації. 

7. Ознайомитись з Класифікатором управлінської документації НК 010:2021 

(2021 р.) і скласти перелік управлінських документів, які належать до 

Уніфікованої системи документації з Пенсійного фонду. 

8. Ознайомитись з Класифікатором управлінської документації НК 010:2021 

(2021 р.) і визначити до якої уніфікованої системи документації належать такі 

управлінські документи:  Платіжне доручення, Статут, Кошторис, Інструкція з 

діловодства, Податкова накладна, Розрахунковий чек.  

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=195493&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=195388&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=195410&displayformat=dictionary
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9. Ознайомитись з Класифікатором управлінської документації НК 010:2021 

(2021 р.) і визначити до якої уніфікованої системи документації належать такі 

управлінські документи:  Баланс, Автобіографія, Довідка про доходи, 

Грошовий чек,  Акт переоцінки основних засобів, Платіжна вимога. 

10. Ознайомитись з веб-сайтом Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України (ЦДАВО України) і скласти перелік послуг, які 

надає ця установа.  

11.Ознайомитись з веб-сайтом Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України (ЦДАГО України) і скласти перелік послуг, які надає ця 

установа.  

12. Ознайомитись з веб-сайтом Державного архіву Полтавської області і 

скласти перелік послуг, які надає ця установа.  

13. Ознайомитись з веб-сайтом Центрального державного 

кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного і скласти перелік послуг, 

які надає ця установа.  

14. Ознайомитись з веб-сайтом Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України і скласти перелік послуг, які надає ця установа.  

15. Ознайомитись з веб-сайтом Центрального державного історичного архіву 

України, м. Київ (ЦДІАК України) і скласти перелік послуг, які надає ця 

установа.  

16. Ознайомитись з веб-сайтом Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки (ЦДАЗУ) і скласти перелік послуг, які надає ця установа.  

17. Ознайомитись з веб-сайтом Центрального державного науково-технічного 

архіву України (ЦДНТА України) і скласти перелік послуг, які надає ця 

установа.  

18. Ознайомитись з веб-сайтом Центрального державного електронного архіву 

України (ЦДЕА України) і скласти перелік послуг, які надає ця установа.  

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОВІДКОВИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКИМИ 

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЬ У ХОДІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ: 

 

1. Класифікатор управлінської документації НК 010:2021. Видання  

офіційне. – Київ: Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства, 2021. – 26 с. – Режим доступу: 

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf 

2. Веб-сайти архівних установ України.  

 

 

 

 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=195300&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=195341&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=211926&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=211926&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=211926&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=211926&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=211926&displayformat=dictionary
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

    

Атестаційний екзамен студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня 

програма «Документознавство та інформаційна діяльність» за процедурою 

складається з двох частин: теоретичної (у письмовій формі) і практичної (у 

письмовій формі). 

     Підсумкова оцінка атестаційного екзамену формується на основі результатів 

оцінювання теоретичної і практичної складової екзаменаційного білету (табл.1). 

 

                                                                             Таблиця 1 

 

Схема розподілу часу і балів за видами завдань атестаційного 

екзамену зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» 

   

Елемент 

оцінювання 

Термін Кількість балів 

 

Теоретична частина 80 хв. 35-60 

Практична частина 120 хв. 25-40 

 

Екзаменаційний білет складається з двох частин: 

 теоретичної частини; 

 практичної частини.  

Теоретична частина екзаменаційного білету містить:  

 три теоретичних питання;  

 п’ять термінів, на які потрібно дати визначення.  

За розкриття трьох теоретичних питань екзаменаційного білету студент 

максимально може набрати 45 балів:  

 теоретичне питання № 1  – 15 балів; 

 теоретичне питання № 2  – 15 балів; 

 теоретичне питання № 3  – 15 балів. 

За  визначення п’яти термінів екзаменаційного білету студент максимально 

може набрати 15 балів (по три бали за кожний термін).  

Отже, за виконання усіх завдань теоретичної частини екзаменаційного білету 

студент максимально може набрати 60 балів.    

Практична частина екзаменаційного білету містить два практичних завдання. 

За виконання двох практичних завдань екзаменаційного білету студент 

максимально може набрати 40 балів:  

 практичне завдання № 1  –  20 балів; 

 практичне завдання № 2 –  20 балів. 

Отже, за виконання усіх завдань теоретичної та практичної частин 

екзаменаційного білету студент максимально може набрати 100 балів.  
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      Підсумкова оцінка з атестаційного екзамену у балах переводиться у 

національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалу ЄКТС (A, B, C, D, E, FX, F). Відповідність шкал оцінювання та якісні 

критерії оцінювання наведено у таблиці 2. 

 

                                                                                                     Таблиця 2 

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами атестаційного екзамену 

 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Якісні критерії 

оцінювання 

90-100 А Відмінно Студент виявляє глибокі знання навчального 

матеріалу. Використовує набуті знання і вміння 

для розв’язання складних спеціалізованих задач 

та практичних проблеми в сфері економіки. 

Студент добре знайомий з основною, а також 

додатковою літературою. 

82-89 В  Дуже добре Студент вільно володіє теоретичним матеріалом. 

Демонструє навички зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію. Вміє застосовувати 

набуті знання та вміння для вирішення 

практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. 

74-81  С Добре Студент в цілому добре володіє теоретичним 

матеріалом. Вміє застосовувати набуті знання та 

вміння для вирішення практичних завдань, але 

допускає окремі неточності. 

64-73  D Задовільно Студент в цілому володіє теоретичним 

матеріалом. Вміє застосовувати набуті знання та 

вміння для вирішення практичних завдань, але 

допускає значну кількість неточностей і грубих 

помилок. 

60-63 

 

Е Задовільно 

достатньо 

Студент володіє теоретичним матеріалом на 

рівні, який визначається як мінімально 

допустимий та допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок при для вирішення 

практичних завдань. 

35-59 

 

FX Незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну його 

частину. Він спроможний висвітлити лише 

окремі практичні навички для вирішення 

практичних завдань. 

0-34 

 

F 

 

Незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Студент не володіє теоретичним матеріалом та 

повністю не виконав практичну частину 

екзаменаційного білета. 
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Класифікатор управлінської документації НК 010:2021. Видання  

офіційне. – Київ: Український науково-дослідний інститут архівної справи 

та документознавства, 2021. – 26 с. – Режим доступу: 

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf 

2. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 

в установах і організаціях: Наказ Міністерства юстиції України від  

18.06.2015 р. № 1000/5. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/z0736-15#Text. 

3. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р.  

№ 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 7. – С. 45–52;  

В ред. Закону № 5461-17 від 12.12.2012. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80. 

4. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України 

від 22.05.2003 р. № 851-IV. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/851-15#Text 

5. Про інформацію: [Закон України: прийнятий ВРУ 02.10.92 №2658-12] // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2017. – № 2. – 650 с. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text. 

6. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29.06.1995 р.  

№ 249/ 95-ВР. – Режим доступу: https://kodeksy.com.ua/ 

pro_muzeyi_ta_muzejnu_spravu.htm 

7. Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг: 

Закон України від 15.07.2021 р. № 1689-IX. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text.  

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

розвитку системи електронних послуг в Україні» від 16.11.2016 р.  

№ 918-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-

р#Text 

9. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь 

знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа», затверджений і введений в дію Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 1378. – Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20 

standarty/2021/07/28/029-Inform.bibliot.ta.arkh.spr-bakalavr.28.07.pdf 

10. Антоненко В. Музеї як туристичний ресурс в умовах пандемії COVID-19: 

виклики та нові можливості / В. Антоненко, В. Хуткий // Вісник Київського 

національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. – 2021. – 

№ 4 (1). – С. 54–73. 

11. Банах В.М. Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці 

музейної справи / В.М. Банах. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/ 

sites/default/files/journal-paper/2017/oct/6320/170519verstka.pdf  

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifikator.pdf
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=217126&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=217084&displayformat=dictionary
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=217038&displayformat=dictionary
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-р#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-р#Text
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12. Берназюк О. Адміністративні електронні послуги: поняття та умови 

впровадження в Україні / О. Берназюк // Підприємництво, господарство і  

право. – 2019. – № 5. – С. 196–199. – Режим доступу:  

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/5/37.pdf 

13. Бойко Н. Нормативно-правове забезпечення документування управлінської 

інформації в органах місцевого самоврядування України / Н. Бойко // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 2. –  

С. 78–86.  

14. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посібник /  

В.М. Варенко. –  Київ: Університет «Україна», 2014. – 417 с. 

15. Вербицька П.В. Музейна комунікація в умовах викликів глобалізації /  

П.В. Вербицька. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/sites/default/ 

files/journal-paper/2018/jan/7724/6.pdf 

16. Денисюк Ж.З. Музейна комунікація в умовах цифровізації /  

Ж.З. Денисюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 

2021. – № 3.– С. 64–70. 

17. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за 

заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – Київ, 2017. Частина 10: 

Електронні послуги / [Р.М. Матвійчук, С.П. Кандзюба]. – Київ: ФОП 

Москаленко О. М., 2017. – 60 с.  

18. Жукова В. Клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу / 
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літератури, 2013. – 336 с. 
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2019. – № 2. – С. 29–31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ 
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розвиток». – 2021. – № 6. – Режим доступу: 
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2021_4_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614572
http://pjv.nuoua.od.ua/v1_2021/19.pdf
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=217026&displayformat=dictionary


 31 

   ДОДАТОК А 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Навчально-науковий інститут денної освіти 

Кафедра менеджменту 

 

ступень вищої освіти бакалавр 

галузь знань   02   Культура і мистецтво 

спеціальність  029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа  

освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

Теоретична частина 

Дати відповіді на питання: 

1. Пояснити, чому документне забезпечення управлінської діяльності є 

основною функцією організацій. 

2.   Охарактеризувати види бібліотек. 

3.  Охарактеризувати перспективи розвитку цифрових технологій у діяльності 

музеїв. 

 

Дати визначення термінам:  

– інформаційна аналітика 

– паблік рілейшнз 

– бібліотека  

– віза  

– музей 

 

Практична частина 

1. Ознайомитись з Класифікатором управлінської документації НК 010:2021 

(2021 р.) і скласти перелік управлінських документів, які належать до 

Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.  

2. Ознайомитись з веб-сайтом Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України (ЦДАВО України) і скласти перелік послуг, які 

надає ця установа.  

 

 

Завідувач кафедри менеджменту 

___________ Шимановська-Діанич Л.М. 
      (підпис)  

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри менеджменту  

протокол № 9 від «05» 04  2022 р. 
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