Програма вступного випробування зі Спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» для здобувачів освітнього рівня «Магістр» (на
базі освітнього рівня «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня
«Спеціаліст») / Укладачі: Загуменна В.В., Хіміч Я.О. – К.: НАКККіМ, 2017. –
17 с.

Програма призначена для абітурієнтів, які вступають до Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв для здобуття освітнього
ступеня «Магістр» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа».
Програма містить пояснювальну записку, програму навчальних дисциплін,
приклади тестових завдань, критерії оцінювання знань абітурієнтів, список
рекомендованих джерел.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступне випробування на освітній ступінь «Магістр» за спеціальністю
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» передбачає тестові
завдання.
Зміст тестових завдань включає питання з наступних дисциплін:
«Архівознавство»,
«Бібліотекознавство»,
«Бібліографознавство»,
«Документознавство», «Аналітико-синтетична переробка інформації».
Абітурієнт повинен володіти знаннями з теорії і практики
архівознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства,
теоретичних і практичних аспектів інформаційно-аналітичної діяльності та
аналітико синтетичної переробки інформації.
Абітурієнтам пропонується 100 тестових завдань, кожне з яких має
кілька варіантів представлених відповідей. Абітурієнт має обрати лише один
з варіантів відповідей і лише один, з запропонованих варіантів є вірним.
Оцінювання здійснюється за 200 бальною шкалою (від 100 до 200
балів). Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.
Тривалість вступного випробування (тестування) - 4 години.
У програму включені програми навчальних дисциплін, приклади
тестових завдань та список рекомендованих джерел, з якими абітурієнт може
ознайомитись в бібліотеках, зокрема в науковій бібліотеці НАКККіМ
(http://nakkkim.edu.ua/academy/biblioteka)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Архівознавство
Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкт і
методи архівознавства. Джерельна база та історіографія архівознавства. Місце і
роль архівознавства у підготовці фахівців. Історія архівної справи в Україні.
Архівна система та мережа архівних установ. Поняття "архівна система", її
основні види. Система архівних установ, її структура та мережа. НАФ України,
його структура та правові засади. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна
україніка. Організація роботи архівів. Завдання, права, структура архівів.
Виробничі підрозділи архіву та основні архівні технології. Класифікація
архівних документів. Експертиза цінності документів та комплектування
державних архівів. Забезпечення збереженості документів. Інформатизація в
архівній справі. Науково-дослідна та методична робота архівних установ

Бібліотекознавство
Бібліотекознавство як наука. Бібліотекознавство в системі наук.
Основні
поняття
бібліотекознавства.
Становлення
і
розвиток
бібліотекознавства як науки. Структура бібліотекознавства: теорія, історія,
організація, управління, методика. Бібліотекознавство загальне, спеціальне і
специфіковане. Порівняльне (компаративне) бібліотекознавство як
самостійна дисципліна бібліотекознавчого знання. Бібліотекознавство
загальне і спеціальне. Електронне бібліотекознавство. Методологія
бібліотекознавства. Характеристика основних центрів бібліотекознавчих
досліджень в Україні. Бібліотека як соціокультурна установа. Сутнісна
системна модель бібліотеки. Зовнішні і внутрішні функції підсистем системи
«бібліотека». Мережа бібліотек. Типи і види бібліотек. Бібліотечна освіта –
історія та сучасний стан. Професійні громадські об’єднання. Українська
бібліотечна асоціація (УБА)
Бібліографознавство
Бібліогафознавство як наука: об’єкт, предмет, основні поняття.
Бібліографознавство в системі наук. Взаємозв’язок книгознавства,
бібліотекознавства та бібліографії. Загальна та спеціальна бібліографія.
Основні напрямки бібліографічної роботи бібліотеки. Основні напрями
бібліографічних досліджень. Основи створення довідково-бібліографічного
апарату (ДБА). Підходи до складання бібліографічного посібника. Типи
бібліографічних посібників. Підходи до бібліографічного обслуговування.
Підходи до бібліографічного навчання користувачів бібліотек. Основи
науково-дослідної роботи бібліографа. Основні бібліографічні запити та

довідки. Книжкова палата України. Провідні бібліографознавці.
Документознавство
Об’єкт, предмет, структура документознавства. Документ як знакова
система. Функції документа. Документи на найновіших носіях: ознаки,
особливості. Документна діяльність і процес створення документів.
Електронний документ: поняття, основні види, переваги та недоліки.
Знаковий метод фіксування інформації. Інформаційна та матеріальна
складова документа. Класифікація за інформаційною, матеріальною
складовою документа та обставинами існування у зовнішньому середовищі.
Класифікація систем документації. Кодування інформації. Поняття
документної комунікації. Поняття про класифікацію документів. Сучасні
тлумачення поняття документа. Уніфікація та стандартизація управлінської
документації. Управлінське документознавство: теоретичні основи.
Цінний і рідкісний документ. Управлінська інформація та її документування.
Документ у діловодстві: специфіка та використання.
Аналітико-синтетична переробка інформації
Правове регулювання інформаційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти
інформаційної діяльності. Аналітико-синтетична переробка інформації
(АСПІ): сутність, призначення, види. Аналіз і синтез як сутність процесів
АСПІ. Основні види запитів: універсальні, галузеві, багатогалузеві,
тематичні. Анотування документів як процес мікроаналітичного згортання
інформації. Індексування документів як процес мікроаналітичного згортання
інформації. Сутність поняття „згортання інформації”. Види АСПІ.
Інформаційні заклади, що здійснюють АСПІ. Сутність і значення наукової
обробки документів в системі документальних комунікацій. Теоретичні
основи реферування документної інформації.

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Документація – це:
а) сукупність архівних документів установи;
б) сукупність службових документів, об’єднаних за ознакою
незалежності до певної галузі, сфери, напряму діяльності установи чи її
підрозділу;
в) організаційні документи.
Документообіг – це:
а) рух службових документів в установі від дати їхнього створення чи
одержання до дати завершення виконання або надсилання;
б) сукупність внутрішніх документів установи;
в) сукупність вхідних та вихідних документів.
Документний ресурс – це:
а) систематизована множина документів, що функціонує в соціальному
середовищі, характеризується інтенсивністю;
б) визначена незмінна у часі сукупність документів, яка
характеризується кількістю;
в) систематизована множина документів, що є засобом або об’єктом
документообігу чи поповнення документного фонду.
Аналітико-синтетична переробка інформації це:
а) процеси перетворення інформації, що міститься в первинному
документі, з метою створення вторинних документів;
б) процеси перетворення інформації, що спрямовані на створення
нового унікального документа;
в) процеси перетворення інформації, що спрямовані на створення нової
«оптимізованої» або «адаптованої» інформації
Що не є видом аналітико-синтетичної переробки інформації:
а) бібліографічний опис;
б) індексування;
в) анотування;
г) реферування;
д) переклад з однієї мови на іншу;
є) складання оглядів;
ж) створення ментальних карт;
з) усі перераховані варіанти не є видами аналітико-синтетичної
переробки інформації;

і) усі перераховані варіанти є видами аналітико-синтетичної переробки
інформації.
Бібліотекознавство це:
а) наукова
дисципліна документно-комунікаційного циклу,
яка
теоретично відтворює бібліотеку як наукове поняття й об'єкт реальності у
всіх її зв'язках і опосередкуваннях та досліджує становлення та розвиток
бібліотечної справи;
б) наукова
дисципліна книгознавчого циклу,
яка
теоретично
відтворює бібліотеку як посередника між книгою і користувачем
в) наукова
дисципліна документного циклу,
яка
теоретично
відтворює бібліотеку як наукове поняття й місце для зберігання документної
інформації
В якому році було прийнято Закон України «Про бібліотеки і
бібліотечну справу»?
а) 1992;
б) 1995;
в) 2006;
г) 2014.
Архівна справа це:
а) напрямок діяльності архівної установи;
б) галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює правові, наукові,
технологічні, економічні та інші питання діяльності архівних установ і
громадян, пов’язані з відбиранням, накопичуванням, обліком, зберіганням
архівних документів;
в) сукупність архівних документів, що стосуються одного питання чи
напряму діяльності установи або особи.
Перший історичний архів в Україні:
а) Центральний державний історичний архів України, м. Львів;
б) Центральний архів давніх актів;
в) Харківський історичний архів.
Довідковий апарат архіву це:
а) комплекс взаємопов’язаних, створюваних на єдиній методичній
основі архівних довідників про склад і зміст архівних документів;
б) комплекс наукових праць, підготовлених за документами архіву;
в) комплекс електронних покажчиків та баз даних.

КРИТЕРІІ ОЦІНЮВАННЯ
100 і менше балів (50 і менше правильних відповідей) - оцінка
«незадовільно», абітурієнт не володіє базовими знаннями з визначених
програмою дисциплін.
102 – 140 балів (від 50 до 70 правильних відповідей) - оцінка
«задовільно», абітурієнт володіє базовими знаннями з визначених програмою
дисциплін на початковому рівні.
142 – 170 балів (від 71 до 85 правильних відповідей) - оцінка «добре»,
абітурієнт володіє базовими знаннями з визначених програмою дисциплін.
172 - 200 балів (від 86 до 100 правильних відповідей) - оцінка
«відмінно», абітурієнт володіє знаннями з визначених програмою дисциплін
у повному обсязі.
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