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Теорія документно-інформаційних потоків 

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: 1 питання - 15 балів 

2 питання - 10 балів 

3 питання - 15 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Документна комунікація як підсистема 

соціальних комунікацій. 

2. Організаційна структура документної 

комунікації, її виробничі та невиробничі 

компоненти. 

3. Види спеціалізованих документних 

систем. 

4. Документно-інформаційні потоки: 

сутність та значення. 

5. Документно-інформаційні масиви: 

сутність та значення. 

6. Документно-інформаційні фонди: 

сутність та значення. 

7. Документно-інформаційні ресурси: 

сутність та значення. 

8. Правове забезпечення функціонування 

документно-інформаційних ресурсів в Україні. 

9. Застосування системного підходу до 

вивчення документно-інформаційних потоків і 

масивів. 

10. Документно-інформаційні потоки і 

масиви як системні об’єкти. 

11. Класифікація факторів впливу 

зовнішнього опосередкованого середовища і 

середовища прямої дії на документно-

інформаційні потоки і масиви. 

12. Спільні та відмінні ознаки документно-



інформаційних потоків і масивів.  

13. Атрибутивні і прагматичні властивості 

документно-інформаційних потоків і масивів.  

14. Основні параметри документно-

інформаційних потоків і масивів.  

15. Внутрішні і зовнішні функції 

документно-інформаційних потоків і масивів. 

16. Структурування ДІП та ДІМ. 

17. Практичне значення структурування 

документно-інформаційних потоків і масивів. 

18. Аналіз структури сучасних 

бібліотекознавчих, документознавчих, 

архівознавчих документно-інформаційних 

потоків в Україні. 

19. Джерела інформації про сучасні 

документно-інформаційні потоки в Україні. 

20. Семантична, тематична, типологічна 

структура ДІП та ДІМ.  

21. Авторська й хронологічна структура 

ДІП та ДІМ. 

22. Видова, мовна, географічна та видавнича 

структура ДІП та ДІМ. 

23. ДІП та ДІМ у структурі життєвого циклу 

документа. 

24. ДІП та ДІМ як результат 

документогенезу 

25. Документогенез, 

документорозповсюдження, 

документовикористання як основні етапи циклу 

життєдіяльності документа. 

26. Документорозповсюдження за 

допомогою транзитних документних систем.  

27. Електронна доставка документів як 

складова етапу документорозповсюдження. 

28. Спеціалізовані документні системи, що 

забезпечують цикл життєдіяльності документів.  

29. Підсистеми правового, організаційного і 

технічного захисту матеріальної та 

інформаційної складових документа на етапі 

документорозповсюдження.  

30. Характеристика документовикористання 

як одного з основних етапів циклу 

життєдіяльності документа. 

31. Характеристика 

документорозповсюдження як одного з основних 

етапів циклу життєдіяльності документа. 

32. Значення захисту матеріальної та 

інформаційної складових документа на етапі 

документорозповсюдження.  

33. Значення термінальних документних 

систем для документовикористання. 

34. Технологія організації та правила 



користування документами у термінальних ДС. 

35. Загальна характеристика основних 

етапів еволюції ДІП і ДІМ 

36. Етап зародження ДІП та ДІМ у 

суспільстві.  

37. Особливості етапу інтенсивного 

розвитку ДІП та ДІМ. 

38. Особливості етапу кардинальних 

структурних змін ДІП та ДІМ. 

39. Особливості етапу формування ДІП та 

ДІМ. 

40. Внесок видатних науковців у розробку 

методів дослідження ДІП та ДІМ. 

41. Наукометрія як комплексний метод 

вивчення процесу і закономірностей розвитку 

науки на основі кількісних досліджень ДІП та 

ДІМ наукових документів. 

42. Бібліометрія як комплексний метод 

вивчення кількісних закономірностей 

функціонування документів та об’єктів 

бібліотечної справи та бібліографії. 

43. Кількісні та якісні бібліометричні 

методи вивчення ДІП та ДІМ. 

44. Кількісні та якісні наукометричні 

методи вивчення ДІП та ДІМ. 

45. Провідні наукометричні ресурси світу. 

46. Джерела бібліометричних даних. 

47. Міжнародні індекси наукового 

цитування: загальна характеристика. 

48. Стан і перспективи розвитку наукометрії 

і бібліометрії в Україні. 

49. Вебометрія як метод вивчення ДІП і 

ДІМ. 

50. Інформетрія як комплексний метод 

вивчення кількісних закономірностей 

функціонування наукової документної 

комунікації. 

51. Інформаційний моніторинг як 

бібліографічне, статистичне та концептуальне 

стеження за розвитком ДІП та ДІМ.  

52. Інформетричні методи вивчення ДІП та 

ДІМ.  

53. Функції та види інформаційного 

моніторингу. 

54. Загальні закономірності функціонування 

ДІП і ДІМ.  

55. Закон відповідності складу та обсягу 

ДІП і ДІМ зовнішньому середовищу. 

56. Закономірність зберігання й 

спеціалізації різних видів документів. 

57. Закономірність ущільнення ДІП і ДІМ у 

процесі їхнього історичного розвитку.  



58. Поняття про динаміку росту ДІП і ДІМ. 

59. Експоненційно-логістична концепція 

розвитку ДІП.  

60. Закон екпоненційно-логістичного росту. 

61. Закон експоненційного росту ДІП і ДІМ.  

62. Закономірності росту ДІП і ДІМ.  

63. Кількісні показники характеристики 

темпів росту ДІП.  

64. Концепція лінійного росту ДІП. 

65. Соціально-демографічні, економіко-

географічні та фактори культурного середовища, 

що впливають на швидкість росту ДІП. 

66. Поняття про період подвоєння обсягу 

ДІП. 

67. ДІП різних темпів розвитку. 

68. Поняття про відносну швидкість 

зростання ДІП. 

69. Практичне значення вивчення темпів 

росту ДІП і ДІМ. 

70. Внесок провідних вчених у дослідження 

закономірностей росту ДІП і ДІМ. 

71. Джерела вивчення темпів росту ДІП і 

ДІМ. 

72. Темпи росту окремих галузевих ДІП і 

ДІМ. 

73. Специфічні закономірності 

функціонування ДІП і ДІМ. 

74. Старіння документів у ДІП і ДІМ.  

75. Старіння інформаційної та фізичної 

складових документа. 

76. Швидкість старіння різних видів 

документів у ДІП і ДІМ. 

77. Методики оцінювання динаміки 

старіння документів у ДІП і ДІМ. 

78. Поняття про «період напівжиття» 

документів у ДІП. 

79. Методика визначення інтенсивності 

старіння документів у ДІП. 

80. Поняття про «період напівстаріння» 

документів у ДІП. 

81. «Індекс Прайса» як показник 

оцінювання темпів процесу старіння документів 

у ДІП. 

82. Зонна модель старіння документів. 

83. Актуалізація документів у ДІП і ДІМ, її 

основні причини. 

84. Явища розсіювання і концентрації 

документів у ДІП і ДІМ. 

85. Сутність закон розсіювання С. 

Бредфорда. 

86. Практичне значення закону С. 

Бредфорда для різних галузей знань і видів 



документів. 

87. Закономірність розсіювання-

концентрації документів у ДІП і ДІМ. 

88. Значення цитат-аналізу для розвитку 

закону розсіювання-концентрації документів у 

ДІП і ДІМ. 

89. Фрагментарність як специфічна 

закономірність функціонування сучасних ДІП і 

ДІМ, її нарощування.  

90. Дублювання як специфічна 

закономірність функціонування сучасних ДІП і 

ДІМ. 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

Н. М. Терещенко 

 


