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Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова (студентам пропонується виконати тестові 

завдання різних типів) 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

Максимальна кількість балів:  40 балів (1 бал за одне питання) 

 

Критерії оцінювання: 36-40 балів – відмінно; 

31-35 балів – дуже добре; 

26-30 балів – добре; 

21-25 балів – задовільно; 

16-20 балів – достатньо; 

11-15 балів – незадовільно з можливістю повторного 

складання; 

1-10 балів – незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу. 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, ЕНК 

Орієнтовний перелік питань: 1. Основні етапи та нормативна база розвитку наук 

соціально-комунікаційного циклу в Україні. 

2. Дослідження Г. Почепцова, В. Різуна, О. Холода в 

галузі соціальних комунікацій. 

3. Еволюція уявлень про бібліотекознавство як науку 

документально-комунікаційного циклу. Об’єкт і 

предмет сучасного бібліотекознавства.  

4. Інституціональний розвиток вітчизняних наукових 

шкіл книгознавства, бібліотекознавства та 

бібліографознавства.  

5. Методологія  бібліотекознавчих досліджень. 

Застосування спеціальних методів пізнання у  

бібліотекознавчих дослідженнях.  

6. Розвиток теорії соціальних комунікацій у 

дослідженнях А. Соколова та В. Ільганаєвої. 

7. Розвиток методології соціальних комунікацій в 

українському бібліотекознавстві. 

8. Розвиток концепції бібліотеки суспільства знань та 

бібліотеки цифрової науки у роботах Л. Костенко 

та В. Копанєвої. 

9. Поняття бібліотечного соціального інституту. 

Сутність БСІ, його основні суспільні функції, 

структура, чинники розвитку.  



10.  Чинники та наслідки зміни парадигми і 

методології бібліотекознавства на початку ХХІ ст.  

Інформаційно-комунікаційна парадигма сучасних 

досліджень. 

11.  Діяльність основних дослідницьких центрів у 

галузі бібліотекознавства на сучасному етапі (на 

прикладі конкретної установи). 

12.  Архівознавство як система знань про архіви та 

комплексна наука. 

13.  Сутність поняття «археографія», її місце в системі 

історичних дисциплін і зв’язок з проблемами 

сучасного архівознавства.  

14.  Методологія  архівознавчих досліджень. 

Застосування спеціальних методів пізнання в  

архівознавчих дослідженнях.  

15.  Характеристика основних напрямів архівознавчих 

досліджень новітньої доби: історико-архівознавчі, 

біографічні (біоісторіографічні), термінознавчі та 

хіміко-біологічних дослідження, інформатизація 

архівної справи. 

16.  Характеристика основних періодів історії 

вітчизняного архівознавства (1917–1938; 1939–

1990; 1991 – до сьогодні). 

17.  Наукова школа архівістів та археографів 

Університету Св. Володимира. Діяльність М. 

Максимовича, М. Іванишева, В. Антоновича, М. 

Грушевського.  

18.  Основні напрями наукової роботи архівних 

установ. 

19.  Наукова діяльність УНДІАСД, основні напрями і 

здобутки. 

20.  Діяльність основних дослідницьких центрів у 

галузі архівознавства на сучасному етапі (на 

прикладі конкретної установи). 

21.  Концепції та моделі інформаційного суспільства. 

Основні етапи розвитку інформаційного 

суспільства в Україні.  

22. Зміст і сутність понять «інформаційне 

суспільство», «суспільство знань», «інформаційна 

економіка».   

23.  Методологія і методи досліджень у сфері 

інформаційної діяльності. 

24.  Зміст і сутність понять  «інформаційна діяльність» 

та «інформаційно-аналітична діяльність», 

«інформаційний менеджмент» та «інформаційний 

консалтинг». 

25.  Діяльність основних дослідницьких центрів у 

галузі інформаційної діяльності на сучасному етапі 

(на прикладі конкретної установи). 

26.  Нормативно-правове регулювання науково-

дослідної діяльності в Україні. Основні положення 

Закону України «Про наукову і науково-технічну 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1977-12


діяльність». 

27.  Нормативно-правове регулювання діяльності у 

бібліотечно-інформаційній сфері в Україні. 

Основні положення Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». 

28.  Нормативно-правове регулювання архівної 

справи в Україні. Основні положення Закону 

України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи». 

29.  Основні засади інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 роки» (2007) та Стратегія 

розвитку інформаційного суспільства в Україні 

(2013). 

30.  Розвиток міждисциплінарних досліджень у 

галузі бібліотекознавства, архівознавства та 

інформаційної діяльності.  
Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

О. В. Григоревська 
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