
 

Форма опису програми екзамену 

 

Поля форми Опис полів 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Інформаційні технології в документознавстві» 

Курс ІV 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  

 

Письмова (студентам пропонується виконати 

тестові завдання різних типів) 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів (1 бал за одне питання) 

 

Критерії оцінювання: 1. Тестові завдання з вибором однієї правильної 

відповіді: за кожне - 1 бал, всього – 20 балів.  

2. Тестові завдання з вибором двох правильних 

відповідей: за кожне - 1 бал, всього – 20 балів. 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, 

ЕНК 

Орієнтовний перелік питань: 1. Основи інформаційних технологій. 

2. Історія розвитку інформаційних 

технологій. 

3. Підходи до тлумачення інформаційних 

технологій.  

4. Операційна система  

5. Графічні та текстові редактори.  

6. Комп’ютерна графіка.  

7. Текстові редактори. 

8. Використання електронних таблиць. 

9.  Використання баз даних.  

10. Редактор електронних таблиць.  

11. Системи управління базами даних. 

12. Презентації та мультимедійні системи. 

13. Системи створення презентацій. 

14. Віртуальна реальність. 

15. Засоби мультимедіа. 

16. Комп’ютерні мережі та захист 

інформаційних ресурсів.  

17. Безпека даних  

18. Інформаційні технології в 

«інтелектуальних» системах. 

19. «Інтелектуальні» системи.  

20. «Штучний інтелект».  

21. Інформаційні технології в інтелектуальній 

діяльності 

22. Синергетика як напрям досліджень. 

23. Інформаційні технології в окремих 



галузях діяльності людини 

24. Інформаційні технології в діяльності 

фірми.  

25. Інформаційні технології як основа 

розвитку і поширення «масової культури». 

26. Семантичний веб. 

27. Інформаційні технології в системі 

науково-технічного інформування 

28. Інформаційні технології в бібліотеках. 

29. Модель бібліотеки 4.0. 

30. Цифрові інновації у бібліотечній справі  

31. Сучасний стан та перспективи розвитку 

інформаційних технологій. 

32. Соціальні мережі та інформаційна 

діяльність. 

33. Перспективи розвитку інформаційних 

технологій  

34. Завдання автоматизації 

документознавства  

35. Поширені системи автоматизації 

документознавства в Україні. 

36. Автоматизація робочого місця обласного 

архіву. 

37. Архівні електронні бази даних та 

експертні системи  

38. Процес створення електронних каталогів в 

архівних установах 

39. Види СУБД в архівних установах 

40. Автоматизація в архівній справі. 

41. Стан і перспективи електронного  

декларування. 

42. Практичне значення даних публічних 

закупівель з системи “Prozorro” 

43. Концепція “діджиталізація”: основні 

моменти документообігу 

44. Компоненти системи автоматизації 

документознавства. 

45. Перспективи розвитку автоматизації 

документознавства в Україні. 
 

 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

Стамбол І.І. 

 


