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Кафедра 

_____________________________ 

 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«___________________________» 

 

Теоретико-методологічні засади 

бібліотекознавства, архівознавство та 

інформаційної діяльності 

Курс 5 курс 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: тести - 10 балів 

1 теоретичне  - 15 балів 

1 аналітичне - 15 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Основні етапи розвитку 

інформаційного суспільства в Україні.  

2. Зміст і сутність понять 

«інформаційне суспільство», «суспільство 

знань», «інформаційна економіка».   

3. Концепції та моделі 

інформаційного суспільства. 

4. Окінавська хартія глобального 

інформаційного суспільства (2000). 

5. Основні засади інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки» (2007). 

6. Стратегія розвитку інформаційного 

суспільства в Україні (2013). 

7. Зміст і сутність понять  

«інформаційна діяльність» та «інформаційно-

аналітична діяльність». 

8. Зміст і сутність понять  

«інформаційний менеджмент» та 

«інформаційний консалтинг». 

9. Основні положення Закону України 

«Про інформацію». 

10. Основні положення Закону України 

«Про доступ до публічної інформації».  

11. Інформаційний менеджмент як 

складова інформаційної діяльності організації. 

12. Інформаційний консалтинг як вид 



консультаційної діяльності. 

13. Основні розділи теорії інформації.  

14. Імовірнісна концепція теорії 

інформації.  

15. Алгоритмічна концепція теорії 

інформації.  

16. Семантична концепція теорії 

інформації. 

17. Система науково-технічної та 

економічної інформації в Україні.  

18. Інформаційний бізнес. 

19.  Менеджмент інформаційної 

діяльності. 

20.  Сучасні концепції інформаційно-

аналітичної діяльності.  

21. Сучасні концепції науково-

інформаційної діяльності. 

22. Методологія і методи досліджень у 

сфері інформаційної діяльності. 

23.  Центри досліджень у сфері 

інформаційної та  інформаційно-аналітичної 

діяльності в Україні.  

24. Нормативно-правове регулювання 

науково-дослідної діяльності в Україні.  

25. Основні положення Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність». 

26.  Діяльність основних дослідницьких 

центрів у галузі бібліотекознавства, 

архівознавства та інформаційної діяльності на 

сучасному етапі. 

27. Розвиток міждисциплінарних 

досліджень у галузі бібліотекознавства, 

архівознавства та інформаційної діяльності.  

28. Проектна і програмна діяльність 

наукових центрів у галузі бібліотекознавства, 

архівознавства та інформаційної діяльності.  

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва 
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