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Кафедра 

_____________________________ 
 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«___________________________» 
 

Документознавство 

Курс 1 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: 1 питання - 15 балів 

2 питання - 10 балів 

3 питання - 15 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Базові документознавчі поняття і 

категорії. 

2. Документ як базове поняття загальної 

теорії документа. 

3. Історія виникнення документа. 

4. Загальні і спеціальні функції документа. 

5. Загальні уявлення про документ як 

систему. 

6. Структура документа. 

7. Ознаки та властивості документа. 

8. Реквізити документа. 

9. Матеріальна основа документа. 

10. Матеріальна форма носія інформації. 

11. Матеріальна, інформаційна, комуніка-

ційна складові документа. 

12. Історичні аспекти розвитку класифікації 

та типології документів. 

13. Види видань за різними ознаками. 

14. Класифікація документів за способом 

документування.  

15. Класифікація документів за інформа-

ційною (змістовою) складовою.  

16. Класифікація документів за матері-

альною складовою.  

17. Класифікація документів за обставинами 

існування у зовнішньому середовищі. 

18. Видання як основний вид опублікованого 



документа. 

19. Документогенез як етап циклу 

життєдіяльності документа. 

20. Знаки та знакові системи в 

документуванні.  

21. Організація і основні етапи процесу 

створення документа. 

22. Сутність документування як основного 

процесу документної діяльності.  

23. Способи і засоби документування.  

24. Основні етапи циклу життєдіяльності 

документа. 

25. Основні процеси документної діяльності. 

26. Загальна характеристика документо-

розповсюдження як етапу циклу життєдіяльності 

документа.  

27. Документи на етапі документо-

використання у циклі життєдіяльності. 

28. Книга як вид документу і як видання. 

29. Структура книги. Реквізити книги.  

30. Поняття про періодичні видання. 

31. Класифікація періодичних видань. 

32. Газета як вид періодичного видання і 

джерело оперативної інформації. 

33. Журнал як вид періодичного видання. 

34. Календар як вид документа. 

35. Патентна та науково-технічна 

документація. 

36. Стандарт як вид документа. 

37. Періодичні та продовжувані видання. 

38. Поняття про нотні документи. 

39. Види нотних документів. 

40. Структура і реквізити нотних 

документів. 

41. Образотворчі документи. 

42. Структура та реквізити образотворчих 

документів. 

43. Види образотворчих документів. 

44. Карта, атлас, глобус як види 

картографічних документів. 

45. Картографічні документи: поняття, 

характерні риси. 

46. Характеристика основних видів 

неопублікованих документів. 

47. Неопубліковані документи. 

48. Службовий документ: поняття та 

сутність. 

49. Стандартизація службових документів. 

50. Нормативний документ: визначення 

поняття, характерні риси, види. 

51. Документ як артефакт: критерії 

визначення цінності документа. 



52. Співвідношення понять «документний 

пам’ятник», «книжковий пам’ятник», «цінний 

документ», «рідкісний документ», «унікальний 

документ». 

53. Документальні пам'ятки як особливо 

цінні документи. 

54. Збереження документальної спадщини 

людства і програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу». 

55. Історія виникнення та розвиток 

документів на непаперових носіях інформації. 

56. Історія кінофотофонодокументів. 

57. Співвідношення понять «аудіальний 

документ» і «фонодокумент». 

58. Канали сприйняття інформаційної 

складової документів на непаперових носіях. 

59. Особливості функціонування документів 

на непаперових носіях інформації у 

генералізованих документних системах. 

60. Особливості функціонування документів 

на непаперових носіях інформації у транзитних 

документних системах. 

61. Особливості функціонування документів 

на непаперових носіях інформації у термінальних 

документних системах. 

62. Поняття про машиночитані документи. 

63. Кінодокументи: поняття, структура, 

реквізити. 

64. Класифікація кінодокументів. 

65. Фонодокументи: поняття, структура, 

реквізити. 

66. Фотодокументи: поняття, структура, 

реквізити. 

67. Класифікація фонодокументів. 

68. Класифікація фотодокументів. 

69. Основні види мікроформ, їх 

характеристика.  

70. Магнітний документ як вид 

машиночитаного документа: визначення поняття, 

характерні ознаки, основні види.  

71. Особливості магнітних стрічок, 

магнітних карт, магнітних дисків. 

72. Голографічний документ як вид 

машиночитаного документа: визначення поняття, 

характерні ознаки.  

73. Основні види голографічних документів. 

74. Електронний документ і електронне 

видання: поняття та сутність. 

75. Колекції електронних видань у 

бібліотеках і архівах України. 

76. Поняття про репрографію, макрографію 

та мікрофільмування. 

77. Мікрографічні документи. 



78. Мікроформа як вид машиночитаного 

документа: визначення поняття, характерні 

ознаки.  

79. Структура й реквізити мікроформ. 

80. Документознавство як наука і навчальна 

дисципліна. 

81. Загальне документознавство: об’єкт, 

предмет, завдання, міжпредметні зв’язки.  

82. Методи документознавчих досліджень. 

83. Історичні дослідження сучасного 

документознавства. 

84. Науково-технологічні дослідження 

сучасного документознавства. 

85. Організація документознавчих 

досліджень та освіти в Україні на сучасному 

етапі. 

86. Структура сучасного документознавства.  

87. Сучасні концепції документознавства. 

88. Теоретико-методологічні напрями 

наукових досліджень сучасного 

документознавства. 

89. Український науково-дослідний інститут 

архівної справи і документознавства як галузева 

науково-дослідна установа.  

90. Характеристика сучасного етапу 

розвитку документознавства в Україні. 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

Т.І.Поліщук 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва 
 


