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Прийом абітурієнтів, які мають диплом «молодшого спеціаліста» та
вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, проводиться за
результатами фахового вступного іспиту. Він відбуватиметься у формі співбесіди
із запитань екзаменаційного білету, які тематично пов’язані з навчальними
дисциплінами професійної підготовки інформаційних фахівців та стосуються
загальнотеоретичних питань та особливостей запровадження новітніх
комп’ютерних технологій.
1. Бібліотека та архів в системі
документальних комунікацій
суспільства: завдання функціонування,
перспективи розвитку.
2. Правова база функціонування
інформаційної галузі України.
3. Електронна бібліотека: сутність та
напрями створення.
4. Мережа бібліотек України: основи
організації, види систем.
5. Національний архівний фонд України:
сутність та структура.
6. Система управління бібліотечною та
архівною справою в Україні.
7. Інтернет-ресурси та сервіси бібліотек
і архівів.
6. Формування документного фонду як
технологічний цикл: зміст та структура.
7. Аналітико-синтетична обробка
документів як технологічний цикл.
8. Організація бібліографічної та
інформаційно-аналітичної діяльності в
Україні.
9. Загальна методика підготовки
бібліографічних посібників
10.Автоматизація документаційних
процесів: можливості та перспективи.
11. Електронний документ як різновид
документу: характеристика, властивості.
12. Національна електронна бібліотека
України: завдання створення.

1. Інформатизація суспільства: сутність

та завдання.
2. Системи управління базами даних
(СУБД): визначення, види,
характеристика.
3. Інформаційні системи: загальна
характеристика
4. База
даних:
сутність,
види,
функціональні можливості.
5. Характеристика основних моделей
даних.
6. Програмні системи автоматизації
діловодства: загальна характеристика.
7. Комп'ютерні технології в офісній
службі.
8. Сучасні засоби захисту інформації в
системах електронного документообігу.
9. Технологія
та
архітектура
комп’ютерних мереж.
10. Автоматизація робочих місць в сфері
діловодства: загальні поняття.
11. Електронні архіви: загальні поняття
12. Автоматизація
бібліотечнобібліографічних процесів: значення,
напрями, програмне забезпечення.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ВІДПОВІДІ,
СТРУКТУРА ОЦІНКИ І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ВСТУПНИКІВ
Оцінка виставляється за 200-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів).
Під час відповіді перевіряються:
широта кругозору;
обізнаність у сфері професійного вибору;
впевненість, самостійність та критичність суджень;
комунікативні навички.
Відповідь оцінюється за такими критеріями:
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- точність відтворення фактів, змісту понять, адекватність
використання професійної термінології — оцінюється від 0 до 20 балів;
- повнота, глибина, системність знань — оцінюється від 0 до 20 балів;
- здатність логічно мислити, аналізувати, порівнювати, узагальнювати
— оцінюється від 0 до 20 балів;
- уміння формулювати, обґрунтовувати власні думки, факти й робити
висновки тощо — оцінюється від 0 до 20 балів;
- комунікативні навички — оцінюється від 0 до 20 балів.
Рівень оцінки та кількість балів:
Високий рівень відповіді: 176-200 балів за відповідь виставляються, якщо
абітурієнт:
- дає повну і розгорнуту відповідь на запитання,
- ілюструє відповідь прикладами з практики,
- пов'язує теоретичні знання з розумінням практичних проблем галузі,
- демонструє вільне володіння термінологічним апаратом з фаху,
- дає вірні відповіді на додаткові питання;
- дає конкретні та логічні відповіді, обґрунтовуючи власну позицію з
питання.
Середній рівень відповіді: 150-175 балів виставляються, якщо абітурієнт:
- дає вірну відповідь на запитання,
- ілюструє відповідь прикладами з практики,
- демонструє знання практичних проблем галузі,
- вміє висловлювати свої думки у відповідь на фахові запитання,
- допускає деякі неточності при відповіді на додаткові питання.
Достатній рівень відповіді: 124-149 балів виставляються, якщо абітурієнт:
- дає неповну відповідь на запитання,
- відсутня відповідь на одне з запитань білета,
- демонструє слабкі знання сучасного стану проблем,
- виявляє недостатнє вміння пов’язати теоретичні знання з практикою,
- має труднощі у відповідях на додаткові запитання.
Незадовільний рівень відповіді: 123 та нижче виставляється, якщо абітурієнт:
- не дає вірну відповідь на запитання,
- відповіді поверхневі, демонструють незнання базових понять
предметної галузі,
- виявляє нерозуміння сучасних процесів розвитку суспільства,
- не дає відповідей на додаткові запитання,
- виявляє брак логічного мислення та здатності послідовно викладати
інформацію.

