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Абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття ступеня «магістр»
на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки,
складають фахове вступне випробування, вступний екзамен з іноземної мови
(ступінь магістра) та додатковий іспит, який оцінюється як "зараховано" або
"не зараховано".
Додатковий іспит передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок за
спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Додатковий іспит відбуватиметься у формі співбесіди, і містить
запитання з фахових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної
підготовки.

1. Загальна теорія інформації
Сутність інформації як комунікативного феномена. Сучасні підходи до
визначення сутності інформації. Базові поняття загальної теорії інформації
(сигнал, знак, дані, канал, передавач, приймач, одержувач). Схема системи
зв’язку за Клодом Шенноном. Знак як засіб передавання інформації,
компоненти значення знака. Синтактика, семантика, прагматика як основні
співвідношення знаків. Символьна комунікація. Мовна комунікація.
Сучасна
філософія
інформації.
Сутність онотологічного та
прагматичного статусу інформації.
Канали передачі інформації: вербальні та невербальні, іконічні та
символьні. Особливості усної комунікації. Комунікаційні бар’єри.
Документна комунікація: сутність та структура. Функції та класифікація
документів. Система документної комунікації.
2. Інформаційні революції в еволюції людства
Мовна комунікація. Ії переваги та недоліки. Історична необхідність
виникнення документа як засобі фіксації інформації.
Початок письмової культури суспільства: протошумерське письмо ІV ст.
Піктографія. Розвиток знакових систем письма. Винахід абетки. Еволюція
способів та інструментів запису інформації.
Виникнення та розвиток книгодрукування як третя інформаційна
революція. Інституціоналізація видавничої, бібліотечної, архівної, музейної
справи в окремі галузі діяльності.
ХІХ – ХХ ст. — епоха індустріальної комунікаційної культури.
Виникнення машиночитаних видів документів.
Електронна комунікація: виникнення та етапи еволюції. Функції
електронної комунікації. Глобальна мережа інтернет. Перспективи розвитку
документа як інтеграція мультимедіа.
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3. Інформаційна інфраструктура суспільства: ґенеза, становлення,
розвиток
Інформація як базовий елемент комунікативних систем. Види
інформації. Процеси виробництва та розповсюдження інформації. Інституції
акумулювання, перетворення, зберігання та організації використання
документованої інформації. Система органів науково-технічної інформації.
Роль інформації в управлінській діяльності та функціонуванні
комунікативних систем. Засоби масової інформації як засіб просування
соціальної інформації в суспільстві. Особливості функціонування галузевих
інформаційних систем.
4. Інформаційні системи, мережі, технології
Бази даних: визначення, типологія, етапи розробки. Основні моделі
даних: визначення, характеристика.
Текстові та табличні процесори: інтерфейс та інструментальні засоби
функціонування.
Системи управління базами даних (СУБД): визначення, склад,
функціональні можливості
Основні функціональні можливості та призначення СУБД Access.
Інформаційні мережі: функції, призначення, класифікація.
Універсальні засоби пошуку інформації в Інтернет: класифікація,
методика застосування.
Електронний документообіг: сутність, завдання, можливості.
Принципи та засоби управління електронним документообігом. Вебтехнології в управлінні електронним документообігом
Електронний архів: принципи організації та структура.
Автоматизована інформаційна система: функціональна структура,
характеристика базових підсистем.
Системи автоматизації діловодства: загальна характеристика,
програмне забезпечення.
5. Електронний
функціонування

документ:

загальні

поняття,

особливості

Електронний документ як різновид документу, в якому інформація
зафіксована в форматі електронних даних.
Загальні поняття про електронний документ: його програмне та
технологічне забезпечення, текстові редактори та їх різновиди. Особливості
та відмінності від неелектронних документів.
Класифікація електронних документів.
Значення юридичної сили електронного документа та електронної
форми документу. Нормативна база електронного документообігу: Закони
України: «Про електронні документи та електронний документообіг"; "Про
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електронний цифровий підпис"; "Про Національну програму інформатизації"
та інші.
6. Книжкова справа як соціокомунікаційний інститут
Книжкова справа як поетапне перетворення «твору» в «книгу» і
доведення її до споживача. «Книга»—і «читач»; «Документ» – «споживач»
(«книга» – «читач») як головні об’єднуючі категорії в книжковій справі.
Основні складові частини книжкової справи, їх взаємозв’язок та взаємодія.
Редакційно-видавнича справа як перша з основних підсистем книжкової
справи та форма процесу книговиробництва. Поліграфія як матеріальнотехнічна база видавничої справи. Бібліографія в системі книжкової справи як
галузь інформаційної діяльності. Книжкова торгівля як суспільний інститут і
загальна форма доведення книги до споживача і як економічна основа
відтворення видавничого процесу. Бібліотечна справа як посередник у
системі «книга – читач». Інші підрозділи книжкової справи: мистецтво книги,
статистика друку тощо.
7. Бібліотека в системі документальних комунікацій суспільства:
завдання функціонування, перспективи розвитку
Мережа бібліотек України як система: види, структура, функціональна
спеціалізація. Особливості функціонування національних бібліотек України.
Система обласних бібліотек України: основи організації, види підсистем.
Система публічних бібліотек України. Галузеві бібліотечні мережі:
особливості завдань та функцій.
Система управління бібліотечною справою в Україні. Планування та
облік діяльності бібліотеки. Методичне управління бібліотеками.
Обслуговування в бібліотеці як технологічний процес: зміст, структура,
перспективи автоматизації. Інтернет-ресурси та сервіси бібліотек.
Електронна бібліотека: сутність та напрями створення.
8. Архівна система України як соціокомунікаційний інститут
Сутність та основні напрями архівної дiяльностi. Організація наукової
експертизи цiнностi документів, принципи відбору документів до
Національного архівного фонду, принципи органiзацiйно-методичного
керівництва відомчими архівними установами. Особливості організації
науково-технічної обробки документів. Система архівних установ: види та
спеціалізація діяльності. Завдання та функції архівних установ; організація
планування, звітності та економічної діяльності архівів.
Організаційно-правові засади функціонування Національного архівного
фонду України. Цифрові архіви України: сучасний стан та перспективи
розвитку.
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ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2018 РОЦІ
та складають додаткове фахове вступне випробування
Рівні навчальних досягнень
Критерії оцінювання навчальних
досягнень

Не зараховано

Зараховано

- абітурієнт дає невірну відповідь на
запитання,
- відповіді поверхневі, демонструють
незнання базових понять предметної
галузі,
- абітурієнт не дає відповідей на
додаткові запитання,
- абітурієнт виявляє брак логічного
мислення та здатності послідовно
викладати інформацію
- абітурієнт дає повну і розгорнуту
відповідь на запитання,
- ілюструє відповідь прикладами з
практики,
- пов'язує теоретичні знання з
розумінням практичних проблем
галузі культури і мистецтва,
- демонструє вільне володіння
термінологічним апаратом з фаху,
7

- дає вірні відповіді на додаткові
питання;
- дає конкретні та логічні відповіді,
обґрунтовуючи власну позицію з
вибору теми майбутнього наукового
дослідження.
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