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Пояснювальна записка

Програма вступного іспиту в аспірантуру призначена для здобувачів 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа», що вступають в аспірантуру з означеної 
спеціальності. Мета програми — надати методичну допомогу у підготов-
ці до вступного іспиту в аспірантуру майбутнім аспірантам, здобувачам 
наукового ступеню «доктор філософії».

Здобувач має виявити на вступному іспиті з інформаційної, бібліо-
течної та архівної справи високий рівень загальнотеоретичної та профе-
сійної підготовки, знання теорії інформації, історії та теорії бібліотечно-
бібліографічної справи; розробки періодизації становлення і розвитку ін-
форматики, бібліотекознавства, бібліографознавства, архівознавства як 
наукових дисциплін; трансформаційного розвитку інформаційних цен-
трів, архівів, бібліотек та споріднених документально-комунікаційних 
структур, обґрунтування закономірностей їх родо-видового поділу в 
конкретно-історичних умовах розвитку суспільства, окремих регіонах 
країни і світу; особливості становлення та функціонування інформацій-
ної галузі, формування її основних підсистем і напрямів діяльності; за-
вдання міжнародного співробітництва України в галузі обміну інформа-
цією в умовах  глобалізації комунікаційного простору.

Здобувач має знати основні наукові школи та персоналії в бібліоте-
кознавстві, бібліографознавстві, архівознавстві; сучасні тенденції розви-
тку бібліотечно-інформаційної та архівної освіти, підготовки кадрів для 
документально-комунікаційних установ в Україні та за кордоном.

Рівень знань, який має продемонструвати здобувач на вступному іс-
питі в аспірантуру, не обмежується колом питань, визначених у програмі. 
Він також має вільно орієнтуватися в публікаціях з теми свого дисерта-
ційного дослідження, знати теорію, історію та сучасний стан досліджува-
ної проблеми. 

Програма вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальнос-
ті 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Харків. 
держ. акад. культури ; [уклад. : В. М. Шейко та ін.; під наук. ред. 
В. М. Шейка] — Харків : ХДАК, 2018. — 33 с.
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Зміст

Тема 1. Теорія інформації
Сутність і визначення інформації: атрибутивний і функціональний 

підходи. Властивості інформації. Форми існування інформації — поле, 
звук, сигнал. Форми фіксації і тиражування інформації — знаки, симво-
ли, коди. Соціальна інформація як найвищий тип інформації. Особли-
вості соціальної інформації та її рівні. Загальні проблеми класифікації 
соціальної інформації. Структура й особливості соціальної інформації. 
Змістовний ас пект інформації. Соціальний, аксіологічний аспекти соці-
альної інформації.

Масиви та потоки інформації. Науково-технічна, виробничо-
економічна, суспільно-політична, художня, масова інформація: загальна 
характеристика, структура. Особливості доступу та використання соці-
альної інформації, зв'язок із духовною підсистемою сус пільства. 

Тема 2. Інформація як ресурс розвитку суспільства
Поняття інформаційного ресурсу. Види інформаційних ресурсів. Ін-

формаційні ресурси як джерело інноваційних перетворень у сус пільстві. 
Ресурсний підхід до інформації як основа концепції управління інфор-
маційними ресурсами. Системно-технологічні можливості організа-
ції інформацій них ресурсів сучасного суспільства. Поняття і сутність 
інформаційно го потенціалу. Основні характеристики інформації як про-
дукту і ресурсу суспільства. Інформаційний ринок: загальна характерис-
тика та особливості.

Управління інформацією в системі соціального управління. Інфор-
маційний менеджмент як засіб досягнення рівноваги в структурі соціо-
інформаційних процесів. Підтримка інформаційних процесів як мета 
і зміст управління інформацією на різних рівнях суспільного буття. 
Інформація як засіб соціального регулювання. Управління соціально-
інформаційними процесами на різних рівнях соціальної структури: сус-
пільства, установи, особистості.

Тема 3. Інформаційне суспільство та суспільство знань: 
основні напрями розвитку

Феномен та основні характеристики інформаційного суспільства. 
Критерії переходу суспільства до інформаційної стадії розвитку. Понят-
тя та складові процесу інформатизації суспільства. Стратегічні напрями 
інформатизації, їх обґрунтування. Формування цифрового простору ін-
формаційного суспільства. Соціальні наслідки технологічної модерніза-
ції суспільства.

Інформаційна культура суспільства та особистості: мета, рівні, за-
вдання. Формування нової суспільної свідомості. Система управління 
соціально- інформаційними процесами: методи, техніка та технологія 
функціонального забезпечення інформатизації. 

Перехід до суспільства знань: трансформаційні умови й ознаки. Закон 
експоненційного зростання обсягу знань. Концепція суспільства знаннь в 
сучасній соціокомунікаційній теорії.

Тема 4. Інформаційна інфраструктура суспільства
Поняття, основні складові інформаційної інфраструктури суспіль-

ства. 
Історичні умови, соціокультурні фактори еволюції складових інфор-

маційної інфраструктури. Поняття про інформаційно-комунікаційні ре-
волюції в суспільстві. Етапи становлення інформаційно-комунікаційних 
каналів: виникнення мови, писемності, книгодрукування, електричних 
комунікаційних засобів (радіо, телефон, телеграф, телевізор, персональ-
ний комп'ютер); електронних комунікаційних мереж, інтелектуальних 
інформаційних технологій.

Документальна комунікація як домінанта розвитку книговидання, 
книгорозповсюдження, бібліотечної, бібліографічної, архівної діяльності. 
Закони та закономірності розвитку складових системи документальних 
комунікацій.

Система соціальних комунікацій: архіви, бібліотеки, музеї, бібліогра-
фічні служби, видавництва, книжкова торгівля, ЗМІ тощо.

Сучасний стан та тенденції роз витку інформаційно-цифрового меді-
апростору. 

Індустрія інформаційних технологій, програмного забезпечення 
та засобів захисту даних. Телекомунікаційна інфраструктура України. 
Формування системи виробництва інформаційних продуктів і послуг. 
Центри-генератори інформаційних ресурсів. Бібліотечно-інформаційна 
діяльність як інфраструктурна галузь. Підсистема науково-технічної ін-
формації. Освітня підсистема. Інформаційні системи і мережі.

Соціально-комунікаційний інститут. Кумулятивні інститути (архіви, 
бібліотеки, музеї, органи НТІ, телекомунікаційні структу ри). Некумуля-
тивні інститути (освіта, ЗМІ, культурно-дозвіллєві структури, книгови-
давництва, книжкова торгівля, туризм). Система соціальних комунікацій 
як змішана господарча система. Системно-органі заційні засади констру-
ювання нових соціальних реалій.
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Тема 7. Теорія документа  як засобу передачі інформації. 
Проблеми класифікації документа 

Значення системного розгляду документа. Загальні уявлення про до-
кумент як систему. Зовнішня і внутрішня структура документа. Власти-
вості документа. Ознаки документа. Реквізити документа.

Документ як єдність матеріальної та інформаційної складових. До-
кументна інформація. Матеріальна основа документа. Форма матеріаль-
ного носія інформації. 

Соціальна роль документа. Загальні функції документа: інформацій-
на, кумулятивна, комунікативна. Спеціальні функції документа: управ-
лінська, джерельна, правова, меморіальна, статистична, гедонічна, під-
твердження авторського пріоритету та ін.

Еволюційні етапи розвитку документа як засобу комунікації: прадо-
кументальний, етап рукописного документа; етап машинописного доку-
мента; етап технотронного документа.

Сутність та ознаки класифікації документа. Змістовні та формальні 
документні класифікації. Значення науково обґрунтованої класифікації 
документа для ефективного формування, зберігання і використання до-
кументних фондів. Зв’язок проблеми формування фондів машинопрочи-
туваних документів з проблемою забезпечення установи технічними за-
собами їх сприймання, копіювання, зберігання і використання.

Тема 8. Бібліотечний соціальний інститут: поняття, 
основні етапи становлення

Бібліотека як підсистема передачі знань у суспільстві. Поняття про 
соціальні функції і соціальну роль бібліотек у суспільстві. Бібліотека в 
інформаційному просторі сучасності.

Бібліотечний соціальний інститут (БСІ) як вища форма організації 
діяльності: основні поняття та визначення. Головні етапи становлення 
БСІ: рукописний, поліграфічний, електронний. Формування БСІ, поши-
рення поглядів на бібліотеку як базову підсистему соціальних комуніка-
цій.

Єдина система бібліотек України. Типи і види бібліотек. Мережі біб-
ліотек та їх системна організація. Принципи організації функціонування 
підсистеми бібліотек Міністерства культури України, інших відомчих 
бібліотечних систем. Перспективи розвитку бібліотечних систем і мереж 
в умовах інформатизації суспільства.

Тема 9. Бібліотекознавство як наука
Бібліотекознавство як наука про бібліотечну сферу діяльності. Ге-

незис об’єкта і предмета бібліотекознавства. Структура науки. Статус 

Тема 5. 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, функ-

ціональні можливості 
Основні функціональні можливості та призначення СУБД Access.
Інформаційні мережі: функції, призначення, класифікація.
Універсальні засоби пошуку інформації в Інтернет: класифікація, ме-

тодика застосування.
Електронний документообіг: сутність, завдання, можливості. Прин-

ципи та засоби управління електронним документообігом. Веб-технології 
в управлінні електронним документообігом

Електронний архів: принципи організації та структура. 
Автоматизована інформаційна система: функціональна структура, 

характеристика базових підсистем.
Системи автоматизації діловодства: загальна характеристика, про-

грамне забезпечення.

Тема 6. Прикладні інформаційно-комунікаційні технології
Загальне поняття соціальної комунікації як сукупності процесів і 

структур обігу інформації та знань у суспільстві, що забезпечують його 
існування й розвиток. Соціальна комунікація як засіб організації діяль-
ності на основі цілеспрямованої передачі та обміну інформацією і зна-
ннями. Соціальні функції комунікації. Матеріальна й ідеальна (духовна) 
скла дові комунікації. Моделі комунікації. Соціальні аспекти комунікації. 
Цільові параметри соціальної кому нікації. Суб’єкти комунікації. 

Виникнення соціально-технологічних комп лексів (релігійних, по-
літичних, побутово-традиційних, освітньо-вироб ничих) та їх вплив на 
раціональну регламентацію поведінки людей. Розвиток прикладних 
соціально-комунікаційних технологій. По няття про глобальні соціаль-
ні технології. Глобальна модернізація суспільства: її зміст і тенденції. 
Соціально-комунікаційні технології позиціювання суб’єктів соціальної 
діяльності в суспільстві (зв’язки з громадськістю, реклама, іміджмей-
кінг, бізнес-комунікації тощо). Спеціалізовані ПР-технології (політич-
ні, консалтингові, журна лістські). Управління прикладними соціально-
комунікаційними техно логіями.
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бібліотекою. Управління бібліотекою як засіб організації та самоорганіза-
ції бібліотечних установ.

Бібліотечна сфера як об’єкт державної політики. Державний протек-
ціонізм в бібліотечній сфері. Цілі і завдання державної політики в біб-
ліотечній сфері України. Законодавче регулювання податкових пільг, під-
приємництва, ліцензування окремих аспектів діяльності в бібліотечно-
інформаційній сфері. Законодавча база управління діяльністю бібліотек 
України. Система органів та рівні державного управління бібліотеками. 
Професійні об’єднання бібліотечного спрямування як суб’єкти управлін-
ня галуззю. Державні та локальні цільові програми розвитку БСІ. 

Зміни у бібліотечно-інформаційному середовищі. Управління техно-
логічним розвитком бібліотеки. Нормативно-технологічне регламенту-
вання бібліотечних технологій: стандарти, технологічні інструкції, техно-
логічні карти, посадові інструкції. Управління інноваціями в бібліотечній 
сфері. Інноваційна політика розвитку бібліотек України. Економічні ме-
тоди управління бібліотекою. Стимулювання праці.

Тема 12. Бібліотека як суб’єкт інформаційного ринку
Макро- та мікрорівень економічних відносин у бібліотечно-інфор-

маційній сфері, їх специфіка. Інформаційні продукти й послуги як об’єкт 
правових та товарно-грошових відносин. Ресурсний комплекс бібліотеки: 
матеріально-технічна, фінансова, кадрова складові. Система економічних 
показників діяльності установи. Принципи, особливості та канали фі-
нансування бібліотечно-інформаційної сфери. Пріоритети бюджетного 
фінансування, обмеження у використанні цільових асигнувань. Платні 
послуги як варіант цілеспрямованої ініціативної діяльності бібліотек в 
умовах ринкової економіки. Характеристика перспективних асортимент-
них груп платних послуг вітчизняних бібліотек. 

Маркетинговий інструментарій в сфері бібліотечно-інформаційної 
діяльності. Паблік рілейшнз у комунікаційній системі маркетингу. Ефек-
тивні РR-стратегії у бібліотечно-інформаційній діяльності. Виробництво 
та використання медійних продуктів у зв’язках з громадськістю. Елек-
тронний паблік рилейшнз. 

Можливості економічного аналізу як комплексного методу управ-
ління господарською діяльністю бібліотек. Критерії та показники ефек-
тивності і якості бібліотечно-інформаційної діяльності. Основні види 
ефективності виробничих процесів: функціональна, економічна, соціаль-
на. Сучасна модель системи управління якістю. Проблеми ідентифі-
кації, стандартизації та сертифікації продуктів та послуг у бібліотечно-
інформаційній галузі.  

бібліотекознавства в системі наукового знання, його міждисциплінарні 
зв’язки. Взаємодія бібліотекознавства з суспільними науками. Еконо-
мічні аспекти в бібліотекознавстві. Бібліотекознавство та технічні науки. 
Розвиток взаємозв’язків бібліотекознавства, книгознавства, бібліогра-
фознавства, інформатики, теорії соціальних комунікацій.

Характеристика соціально-історичних умов виникнення і формуван-
ня сфери бібліотечної діяльності. Виникнення і розвиток бібліотекознав-
чої думки. Перші бібліотекознавчі праці XII—XIII ст. Розвиток бібліо-
текознавчої думки XVI—XVIIІ ст. Становлення бібліотекознавства в 
XIX ст. Внесок українських бібліотекознавців у розвиток бібліотечної 
науки у XIX ст. та на початку XX ст. Основні етапи розвитку вітчизня-
ного бібліотекознавства. Основні етапи розвитку зарубіжного бібліоте-
кознавства.

Сучасні бібліотекознавчі дискусії. Стан терміносистеми бібліотеко-
знавства: загальна характеристика.

Сутність основних парадигм розвитку бібліотекознавчої думки: до-
кументивна, інформативна, когнітивна, соціально-комунікативна. Персо-
налії українських та зарубіжних бібліотекознавців, що розробляли осно-
вні парадигми розвитку бібліотекознавства. 

Тема 10. Науково-методичне забезпечення діяльності бібліотек: 
сутність, напрями, організація

Система методичного керівництва бібліотеками України. Провідні 
бібліотеки — методичні центри універсальних та галузевих бібліотеч-
них мереж. Функції методичної діяльності: організаційна, інформаційна, 
науково-дослідна, педагогічна. Основні форми організації методичної ро-
боти бібліотек: консультації, аналітичні огляди, семінари, майстер-класи, 
тренінги. 

Методична робота як управління інноваціями. Види змін: радикальні 
та модифікуючи. Формування методичних центрів бібліотек як профе-
сійних консалтингових структур. Переваги консалтингу: високий рівень 
експертної допомоги, зміщення акценту на процес вирішення проблеми. 

Сучасні норми інтелектуального та інформаційного права, напрями 
їх удосконалення. Законодавча регламентація діяльності в галузі форму-
вання та використання електронних бібліотечно-інформаційних ресур-
сів. 

Тема 11. Управління бібліотечною діяльністю в Україні
Поняття про управління в бібліотечно-інформаційній сфері, його 

сутність та значення. Об’єкт, суб’єкт, мета та механізми управління біб-
ліотечною галуззю. Функції управління та основні вимоги до управління 
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Організація доступу бібліотек до мережевих ресурсів. Ліцензійні ре-
сурси. Передплата через консорціуми та передплатні агентства. Ресурси 
вільного доступу та комерційні Інтернет-ресурси. Підходи та принципи 
селекції, організації збереження ресурсів Інтернету. 

Інтернет-сервіс в бібліотеках: організація, послуги, навчання корис-
тувачів.

Тема 15. Теорія аналітико-синтетичної переробки інформації
Мета і завдання аналітико-синтетичної переробки інформації, при-

чини її виникнення. Синонімічність термінів «аналітико-синтетична об-
робка документів» і «наукова обробка документів».

Види аналітико-синтетичної обробки: складання бібліографічного 
опису, індексування (систематизація, предметизація, координатне індек-
сування), анотування, реферування, науковий переклад, огляд докумен-
тів.

Аналіз і синтез як основні методи аналітико-синтетичної обробки 
документів. Особливості здійснення процесів АСОД для традиційних та 
автоматизованих інформаційно-пошукових систем.

Специфіка аналітико-синтетичної обробки документів у бібліотеч-
ній, бібліографічній, видавничій, науково-інформаційній, архівній діяль-
ності.

Тема 16. Управління автоматизацією бібліотеки
Автоматизація як комплекс наукових, проектних, техніко-техно-

логічних та організаційних заходів, спрямованих на запровадження 
комп’ютерних технологій у бібліотечно-бібліографічні процеси. Пере-
ваги та основні напрями автоматизації бібліотек: створення електронних 
каталогів; ретроконверсія традиційних каталогів в електронний формат; 
підключення к мережам передачі даних; забезпечення доступу в Інтернет; 
провадження автоматизованих робочих місць (АРМ), автоматизація різ-
номанітних функцій бібліотек; розробка сучасних проектів автоматизації 
бібліотек та створення бібліотечних комп’ютерних мереж, створення по-
внотекстових електронних бібліотек, організація служб електронної до-
ставки документів.   

АІБС як заключна стадія автоматизації бібліотеки. Переваги та недо-
ліки основних видів АІБС. 

Основні етапи автоматизації бібліотеки: передпроектне обстеження, 
розробка технічного завдання на створення системи, проектування АІБС 
(розробка інформаційного та лінгвістичного забезпечення АІБС, вибір 
параметрів програмного та технічного забезпечення), конфігурації мере-
жі, впровадження системи. 

Тема 13. Система бібліотечного обслуговування користувачів
Інформаційні потреби користувачів: поняття, види, методи вивчення, 

характеристики. Теорія інформаційних потреб та інформаційного обслу-
говування користувачів. Класифікація індивідуальних та колективних 
інформаційних потреб користувачів. Співвідношення інформаційного 
обслуговування, забезпечення та супроводу потреб користувачів.

Особливості вивчення інформаційних потреб користувачів в доку-
ментально-інформаційних структурах. Масова та індивідуальна робота 
з читачами. Методика вивчення інформаційних потреб користувачів. Іс-
торія вивчення інформаційних потреб читачів. Інформаційні технології у 
вивченні інформаційних потреб.

Сутність, завдання та технології бібліотечного обслуговування. Види 
та форми бібліотечного обслуговування. Особливості індивідуального, 
групового, масового обслуговування; стаціонарного, нестаціонарного, 
дистанційного обслуговування. Традиційні та новітні технології бібліо-
течного обслуговування. Загальна характеристика напрямів та можли-
востей автоматизації у сучасній бібліотеці. Сучасні АБІС: порівняльний 
аналіз. Автоматизація обслуговування користувачів. Електронна достав-
ка документів. Інтернет у бібліотечному обслуговуванні.

Тема 14. Трансформація бібліотечно-інформаційної діяльності 
в умовах електронного середовища

Інтеграція електронної комунікації та Інтернету в систему соціаль-
них комунікаціях. Функції та переваги електронної комунікації. 

Електронна бібліотека: визначення, структура, технології створення. 
Особливості формування та використання мережевих електронних 

ресурсів та технологій у бібліотечно-інформаційній діяльності. Інтернет-
сайти видавництв, електронних книжкових магазинів, бібліотек, інфор-
маційних центрів. Електронні каталоги та повнотекстові БД. Класифі-
кація та типологізація електронних бібліотек. Проекти створення наці-
ональних електронних бібліотек. Корпоративні бібліотечні об'єднання. 
Авторське право в умовах формування та використання ресурсів елек-
тронних бібліотек.

Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи: визначення, 
види, функціональні підсистеми. 

Метаінформація та способи розкриття змісту електронних докумен-
тів. Функції та види пошукових Інтернет-систем. Пошукові каталоги, по-
шукові машини. Пошукові інтерфейси. Основні та розширені можливості 
пошуку мережевої інформації. Технології пошуку в ресурсах глобальної 
та корпоративних мереж. 
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Національний рівень системи галузевої бібліографічної інформації 
України: державна політика, функції та завдання. Сучасні проблеми ство-
рення Українського бібліографічного репертуару.

Характеристика діяльності універсальних центрів системи НТІ все-
українського рівня: Книжкової палати України, Українського науково-
дослідного інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Ук-
рНДІССІ), Український інститут науково-технічної та економічної ін-
формації (УкрІНТЕІ). Основні напрямки роботи провідних багатогалу-
зевих центрів країни: Державної науково-технічної бібліотеки (ДНТБ) 
України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (НБУВ), 
Харківської державної наукової бібліотеки (ХДНБ) ім. В.Г. Короленка, 
ОДНБ ім. О.М. Горького тощо. Участь галузевих центрів у формуванні 
галузевих інформаційних ресурсів України.

Галузеві бібліографічні центри. Профілі національної системи галу-
зевої інформації відповідно до змісту БІ, що генерується: універсальний, 
багатогалузевий та галузевий. Її рівні: всеукраїнський, регіональний та 
низовий. Центри регіонального рівня системи галузевої інформації. 

Інформаційні продукти та послуги галузевих бібліографічних цен-
трів України. Онлайнові галузеві БІР українського сегменту Інтернету.

Основні центри науково-допоміжної бібліографії в Україні.
Основні напрями бібліографічної діяльності обласних універсальних 

наукових бібліотек України.

Тема 19. Інформаційно-бібліографічні ресурси: 
визначення, типологія, особливості розвитку

Сутність та специфіка бібліографічних ресурсів, ознаки їх класифі-
кації. 

Центри генерування державної та спеціальної, поточної та ретро-
спективної бібліографії. Спеціальна бібліографія, яка реалізує оціночну 
функцію. Її підрозділи: науково-допоміжна, професійно-виробнича, ре-
комендаційна.

Метабібліографія (бібліографія бібліографії) — особливий вид біб-
ліографії.

Склад бібліографічних ресурсів, критерії їх оцінки та якісної дифе-
ренціації. Автоматизовані бібліографічні бази даних та галузеві Інтернет-
ресурси як складові інформаційних ресурсів: загальна характеристика.

Особливості складу та структури галузевих бібліографічних ресур-
сів (на прикладі соціогуманітарної, природничонаукової, технічної та 
культурно-мистецької сфери).

Галузеві бібліографічні ресурси (БР) — посередники між документа-
ми природничо-наукової та технічної тематики та їх користувачами. Зна-

Основні принципи створення АІБС — модульність програмних, апа-
ратних, лінгвістичних, інформаційних засобів, стандартні комунікативні 
формати введення — виведення даних, дружній користувацький інтер-
фейс, надійний захист даних. 

Тема 17. Бібліографічна діяльність як система: сутність та структура
Сутність бібліографічної діяльності (БД) як системи, її суб’єкт та 

об’єкт. Система «документ — споживач» як єдиний об’єкт бібліографіч-
ної діяльності.

Діяльнісний підхід як метод пізнання бібліографії. Головна складо-
ва — динаміка діяльності, яка визначається рухом документованої інфор-
мації у часі та просторі. Основні компоненти бібліографічної діяльності, 
їхній зв’язок та послідовність: суб’єкт, цілі, об’єкти, процеси, засоби, ре-
зультати.

Споживачі бібліографічної інформації. Критерії їхньої класифікації. 
Бібліографічний пошук як основа БД. Основні поняття, пов’язані 

з пошуком: «бібліографічний пошук» і «бібліографічне виявлення», ін-
формаційна потреба, інформаційний запит, релевантність, пертинент-
ність, коефіцієнти повноти і точності інформаційного пошуку. Види біб-
ліографічного пошуку. Новітні види Інтернет-пошуку: онлайновий та 
офлайновий.

Процеси бібліографічної діяльності. Бібліографування як процес під-
готовки бібліографічної інформації. Його основні методи та етапи.

Бібліографічне обслуговування як процес доведення бібліографічної 
інформації до споживача. Його основні види: довідково-бібліографічне 
обслуговування та бібліографічне інформування. Трансформація бібліо-
графічного обслуговування в умовах інформатизації.

Засоби бібліографічної діяльності. Методи, канали, форми передачі 
бібліографічної інформації. Сучасні електронні канали передачі БІ.

Бібліографічна продукція як результат і засіб передачі БІ. Класифі-
кація бібліографічної продукції за суспільним призначенням, залежно від 
об’єкта бібліографування, за функціонально-цільовим призначенням. 

Актуальні проблеми організації професійної бібліографічної діяль-
ності в умовах інформатизації суспільства.

Тема 18. Сучасна організація виробництва 
бібліографічної інформації в Україні

Диференціація та інтеграція галузевих знань як передумова транс-
формації тематичної структури бібліографічної продукції та організацій-
них форм інформаційного обслуговування споживачів.
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Тема 21. Архівознавство як наука: об’єкт, предмет, структура, методи, 
зв’язки зі спорідненими дисциплінами

Архівознавство як наукова дисципліна, що вивчає закономірності 
розвитку архівної справи як документально-комунікаційної підсистеми 
суспільства.

Ознаки структурування архівознавства, загальне та особливе в 
об’єктах досліджень архівознавчих дисциплін. Теорія, історія, організація 
та технологія архівної справи як предмети досліджень. Загальне та спе-
ціальне архівознавство, їх співвідношення та зв’язки з іншими науками й 
галузями знань (архівна евристика, архівний менеджмент та маркетинг, 
архівне фондознавство). Системологія в архівознавстві. Розвиток теорії 
архівного описування. 

Міжнаукові та міждисциплінарні зв’язки архівознавства з докумен-
тологією, управлінським документознавством, джерелознавством, тек-
стологією, палеографією, дипломатикою, історичною метрологією, сфра-
гістикою, геральдикою та ін.

Загальнонаукові підходи та методи як інструментарій досліджень су-
часного архівознавства. 

Поняття наукової та професійної термінології. Категоріально-
понятійний апарат архівознавства, стан його стандартизації.

Тема 22. Правові засади регулювання документаційної 
та архівної сфери

Система законодавчих актів, що регулюють документацій ну діяль-
ність та архівну сферу. Закони прямої та непрямої дії: загальна характе-
ристика. Закон України про Національний архівний фонд і архівні уста-
нови (1994 р., 2001 р.).

Закони України: про культуру; про інформацію; про науково-технічну 
інформацію; про державну таємницю; про вивезення, ввезення та повер-
нення культурних цінностей; про страховий фонд документації України; 
про електронний документообіг.

Укази та розпорядження Президента України, спрямовані на роз-
виток архівної справи. Державні та галузеві стандарти України, норма-
тивно-методичні документи Держкомархіву. Проблеми реалізації, удо-
сконалення та подальшого розвитку законодавчої бази документознав-
ства та архівістики.

Функції Державного комітету архівів України як центральний орган 
виконавчої влади в сфері архівної справи та діловодства. 

Етичний кодекс архівіста: сутність та структура.

чення цих ресурсів для забезпечення бібліографічною інформацією (БІ) 
наукової, виробничої, освітньої та популяризаторської діяльності.

Суспільні потреби в бібліографічній інформації конкретного галузе-
вого змісту: (професійні та непрофесійні). Основні чинники, які вплива-
ють на зміст і динаміку інформаційних потреб споживачів.

Основні категорії споживачів галузевої бібліографічної інформації. 
Ознаки їх класифікації. Специфіка ставлення користувачів-спеціалістів 
до галузевої БІ.

Методи вивчення потреб споживачів галузевої бібліографічної ін-
формації: загально-соціологічні, специально-галузеві.

Тема 20. Бібліографознавство як наука
Об’єкт, предмет, структура, методи бібліографознавства як на-

уки. Зв’язки бібліографознавства зі спорідненими дисциплінами 
документально-комунікаційного циклу.

Бібліографознавство як наукова дисципліна, що вивчає структуру і 
властивості бібліографічної інформації, закономірності процесів її ство-
рення та доведення до споживача. Основні концепції бібліографії: доку-
ментографічна, книгознавча, діяльнісна, когнітографічна, інформогра-
фічна, культурологічна, комунікаційна тощо.

Генезис бібліографічної науки, основні етапи її розвитку. Фундатори 
бібліографознавства В.С. Сопіков, В.Г. Анастасевич, В.І. Межов, М.А. Ру-
бакін, П.О. Ярковський (ХІХ ст.).

Розвиток бібліографознавства І половині ХХ ст. Внесок в теорію бі-
бліографознавства українських науковців Ю.І. Меженка, С.І. Маслова, 
М.І. Ясинського, Ф.П. Максименка та ін. 

Особливості формування бібліографознавства як самостійної науко-
вої дисципліни з у 1950-60 рр.  Наукові дискусії цього періоду щодо поня-
тійного апарата бібліографознавства. Основні напрями бібліографічних 
досліджень другої половини ХХ — початку ХХІ ст. 

Історіографія українського бібліографознавства. Трактування сут-
ності та функцій бібліографії українськими фахівцями Ю. О. Меженком, 
С. І. Масловим, П. Ф. Іноземцевим, М. І. Ясинським, Ф. П. Максименком, 
Д. А. Баликою, С. Л. Рубінштейном, М. А. Годкевичем, В. Т. Витяжковим, 
Д. Д. Тарамановим, Г. М. Швецовою-Водкою, М. А. Низовим, І. О. Вов-
ченко, Н. Ф. Колосовою та ін.

Сучасні тееоретико-методологічні проблеми розвитку бібліографо-
знавства як науки. Організація бібліографознавчих досліджень в спеці-
альних наукових підрозділах національних наукових бібліотек, Книжко-
вій палаті України, спеціальних кафедрах вищих навчальних закладів.
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України). Галузеві державні архіви геологічних, гідрометеорологічних, 
картографічних та ін. спецвидів документів.

Загальна характеристика складу та структури фондів Державного 
архіву Автономної республіки Крим, обласних, місцевих держархівів, ар-
хівні відділи райдержадміністрацій. Відомчі та приватні архівні фонди.

Структура (НАФУ) як сукупність трьох груп документів: докумен-
тальні комплекси, що утворилися в різні історичні періоди на теренах 
України; документи українського походження, що утворилися за межами 
України; документи іноземного походження, які опинилися на території 
України і стали невід’ємною частиною національної історико-культурної 
спадщини.  

Особливо цінні та унікальні документи НАФ. Право власності на до-
кументи НАФ. Архівна Україніка.  

Тема 25. Комплектування архівних фондів та експертиза 
цінності архівних документів

Комплектування НАФ як комплекс організаційних, методичних і 
практичних заходів, спрямованих на систематичне й цілеспрямоване по-
повнення його цінними для суспільства документами та включення із 
його складу документів, що втратили свою оперативну значущість. 

Експертиза цінності документів як теоретико-методична основа по-
повнення НАФ. Основні завдання та критерії експертизи цінності. Сис-
тема науково обґрунтованих ознак (походження, зміст, час та місце ство-
рення, зовнішні ознаки), на підставі яких практично визначається сту-
пінь цінності документів.

Організаційні засади діяльності експертних комісій. Функції Цен-
тральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву України (ЦЕПК), 
експертно-перевірних комісій центральних і галузевих державних архі-
вів, експертних комісій (ЕК) архівних відділів районних державних ад-
міністрацій та міських рад архівних підрозділів, органів державної влади 
та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності. 

Міжвідомчи, відомчі та конкретні переліки документів, що викорис-
товують при проведенні експертизи цінності. 

Критерії визначення джерел комплектування — юридичних та фізич-
них осіб, які є утворювачами документів НАФ. Повна та вибіркова форма 
приймання документів на архівне зберігання. Проблеми визначення кри-
теріїв експертизи цінності електронних документів. Державна реєстрація 
документів НАФ.

Типова, примірна та індивідуальна номенклатура справ: сутність та 
функції.

Тема 23. Основні етапи розвитку 
діловодства та архівної справи в Україні

Зародження архівної справи України в Київській Русі та Галицько-
Волинській державі. Архіви центральних та місцевих установ литовсько-
польської доби (XV — перша половина XVІІ ст.). Архівна справа козацько-
гетьманської України (середина XVІІ ст. — XVІІІ ст.). Створення Укра-
їнського державного архіву. Роль монастирських та фамільних архівів в 
розбудові архівної справи.

Особливості розвитку архівів України в ХІХ ст. Створення архівів гу-
бернських правлінь, казенних та судових палат. Відокремлення канцеля-
рій від архівів. Розбудова мережі відомчих архівів. Заснування історично-
го архіву у Львові, центрального архіву давніх актів у Києві, Харківського 
історичного архіву. Діяльність губернських учених архівних комісій.

Архівна справа доби Української революції (1917–1920 рр.). Розбу-
дова системи державних архівних установ. Архівне будівництво в Україні 
за часів радянської влади (1920–1980 рр.). Централізація управління ар-
хівною справою. Формування системи партійних архівів. Архівна справа 
України в роки Другої світової війни. Особливості розвитку архівів Укра-
їни в 1945–1980-ті рр. 

Розвиток архівної справи в незалежній Україні. «Програма збере-
ження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 рр. Функції Укра-
їнського державного науково-дослідного інституту архівної справи та до-
кументознавства. 

Тема 24. Національний архівний фонд України: сутність та структура
Національний архівний фонд (НАФ) України як сукупність архівних 

документів, що відображають історію духовного та матеріального життя 
українського народу, мають культурну цінність і є надбанням української 
нації. Організація документів на рівні системи архівних установ. Комп-
лекси документів загальнодержавного та місцевого значення.

Мережа державних та відомчих архівів. Система архівних установ 
України як сукупність центральних державних архівів, галузевих дер-
жавних архівів, місцевих державних архівних установ, архівних підроз-
ділів державних наукових установ, музеїв, бібліотек. Загальні за складом 
фондів держархіви: Центральний державний архів вищих органів влади 
та управління, Центральні державні історичні архіви у Києві та Львові. 

Спеціалізовані державні архіви (Центральний державний архів гро-
мадських об’єднань України, Центральний державний науково-технічний 
архів, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. Пше-
ничного, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 



18 19

сів). Горизонтальний та вертикальний рівні облікових та інформаційно-
пошукових архівних довідників. Міжархівні, міжфондові, внутріфондові 
архівні довідники: загальна характеристика. 

Види архівних каталогів (систематичний, предметний, іменний, гео-
графічний, хронологічний, тематичний тощо). Система каталогів архіву 
як основа забезпечення відбиття повноти змісту фондів архіву. Електрон-
ні версії реєстрів фондів як сегмент Національної архівної інформаційної 
системи. Структура архівного опису та його елементи. Основні види пу-
тівників та анотованих реєстрів описів. Перспективи автоматизації по-
шуку у науково-довідковому  апараті НАФУ.

Тема 28. Напрями інформатизації діловодства та архівної справи
Документостворення в умовах поширення комп’ютерних та телеко-

мунікаційних технологій. Проблема правового режиму функціонування 
електронного документа. Особливості узгодження та підписання елек-
тронних документів. Сучасне програмне забезпечення для створення 
та оформлення електронних документів. Вплив Інтернет-технологій на 
форми зберігання та передавання управлінської інформації. 

Проблема класифікації електронних документів, забезпечення їх збе-
рігання та використання. Вимоги до створення та ведення повнотексто-
вих електронних архівів.

Комп’ютерні офісні системи автоматизації документообігу, їх порів-
няльна характеристика та проблеми впровадження. Проблема юридичної 
сили електронного підпису. Законодавство України та інших країн світу 
про електронний документообіг та електронну підпис. Пошук та вико-
ристання архівної інформації в автоматизованих ІПС.

Об’єкти та мета інформатизації діловодства та архівної справи. Пріо-
ритетні завдання та етапи інформатизації діловодства та архівної справи в 
Україні: розроблення інформаційних технологій формування та викорис-
тання НАФ, формування електронних архівних інформаційних ресурсів, 
об’єднання локальних БД архівних установ у єдину національну архівну 
інформаційну систему (НАІС), генерування архівних Інтрнет-ресурсів, 
їх інтеграція у світовий інформаційний простір. Можливості сучасний 
архівних автоматизованих інформаційно-пошукових систем.  

Загальна характеристика базових складових інформатизації архівної 
справи: науково-архівознавчої, інформаційно-технодогічної, організа-
ційно-управлінської. Шляхи формування веб-ресурсів України в мережі 
Інтернет.

Тема 26. Архівне описування, облік, зберігання та організація 
використання документів Національного архівного фонду України
Описування архівних документів як процес створення вторинної 

документної інформації шляхом аналітико-синтетичного опрацювання 
первинної інформації документа. Сутність первинного (ідентифікацій-
ного), реєстраційного та спеціального описування архівних документів. 
Основні одиниці описування: архівний фонд, одиниця зберігання, оди-
ниця обліку, документ.

Загальний міжнародний стандарт архівного описання (General 
international standard arhival description ISAD (G)-99), його зони та еле-
менти описання. Принципи та методи архівного описування. Картка 
фонду, аркуш фонду, архівний опис як результати архівного описування 
та облікові одиниці архівної інформації. 

Види та форми обліку документів в архівних установах. Принципи 
обліку архівних документів (централізація, уніфікація, динамічність, до-
стовірність, повнота). Фондові каталоги архівних органів, їх завдання та 
функції в системі обліку НАФ України. Організація обліку особливо цін-
них та унікальних документів, включених до Державного реєстру націо-
нального культурного надбання. Створення страхового архівного фонду, 
його облік та зберігання.

Сучасні технології зберігання та забезпечення збереженості архівних 
документів. Вимоги до розташування та розміщення документів у архі-
восховищі. Режими зберігання архівних документів. Методи та техноло-
гії реставрації архівних документів.

Основні напрями науково-інформаційної діяльності державних та 
відомчих архівів. Форми та правила використання архівних документів. 
Архівна евристика та архівний маркетинг.

Тема 27. Науково-довідковий апарат к документам архівного фонду
Сутність та особливості правового, фізичного та інтелектуального 

доступу до архівної інформації. Загальнодоступність документів НАФ 
як основний принцип організації архівної справи в Україні. Науково-
довідковий апарат як комплекс взаємопов’язаних архівних довідників 
(зокрема й електронних), призначений для розкриття складу і змісту ар-
хівних документів. Вторинність, ієрархічність та динамічність як атрибу-
тивні ознаки довідкового апарату НАФ. 

Особливості типо-видової структури довідкового апарату. Типи ар-
хівних довідників за їх цільовим призначенням (Центральний фондовий 
каталог, фондовий каталог архіву, архівний опис, архівний каталог, путів-
ник по фонду архіву, покажчик, огляд документів, анотований реєстр опи-
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Тема 31. Організація наукових досліджень з архівознавства, 
бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні та за кордоном
Організаційна інституціоналізація науково-дослідної роботи в га-

лузі архівознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, провідні 
науково-дослідницькі центри, проблематика їх наукових досліджень. 
Планування та організація науково-дослідних робіт з архівознавства, біб-
ліотекознавства, бібліографознавства в академічних інститутах, вищих 
навчальних закладах України та за кордоном. Завдання, сутність, мета 
наукових досліджень, їх взаємозв’язок з управлінською, організаційною, 
інноваційною, навчально-методичною роботою. Проблеми узагальнення 
та впровадження результатів наукових досліджень. 

Поняття та ознаки наукової школи. Наукові школи в галузі архіво-
знавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. Видатні вітчизняні та 
зарубіжні архівознавці, бібліотекознавці, бібліографознавці. 

Підготовка науково-дослідницьких та науково-педагогічних кадрів. 
Аспірантура, докторантура. Спеціалізовані вчені ради по захисту доктор-
ських (кандидатських) дисертацій з архівознавства, бібліотекознавства, 
бібліографознавства. Наукові ступені та вчені звання в галузі архівознав-
ства, бібліотекознавства, бібліографознавства.

Фахові періодичні видання з архівознавства, бібліотекознавства, біб-
ліографознавства.

Тема 29. Міжнародне співробітництво у сфері організації 
документообігу та архівної справи 

Міжнародні організації у сфері управління документацією. До-
свід управління документацією в провідних країнах світу. Міжнарод-
ний стандарт ISO 15489-2001 «Information and documentation — Record 
management»: завдання, структура, зміст. Обмін досвідом з провідними 
країнами світу у сфері підготовки фахівців з управління документацією.

Зарубіжна архівна україніка: склад та структура. Зарубіжні центри 
зберігання архівної україніки. Проблеми опрацювання та передачі в Украї-
ну архівної україніки. Законодавча база реституції архівних документів.

Міжнародні дескриптивні стандарти та особливості застосування їх 
в Україні.

Міжнародні зв’язки українських архівістів. Організація архівів та 
архівної справи в зарубіжних країнах. Роль громадських об'єднань архі-
вістів країн світу в розвитку архівної справи. Основні напрями міжна-
родного співробітництва в галузі інформатизації архівної справи. Загаль-
на характеристика світових архівних Інтернет-ресурсів та міжнародних 
Інтернет-пректів (Архівний портал ЮНЕСКО, Архівна мережа європей-
ського союзу, Архів відкритого суспільства та ін.). Загальні тенденції роз-
витку зарубіжної архівістики.

Тема 30. Система підготовки та підвищення кваліфікації 
інформаційно-бібліотечних та архівних кадрів в Україні 

Загальна характеристика вітчизняної системи підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації кадрів для бібліотечно-інформаційної 
та архівної галузей. Мережа профільних вищих навчальних закладів І-ІІ 
та ІІІ-IV рівнів акредитації. Стан законодавчої бази та державної стан-
дартизації підготовки фахівців для документально-комунікаційної сфери 
України.

Наукові дослідження кадрового потенціалу архівних та бібліотечно-
інформаційних установ України. Теоретичні та методичні проблеми запро-
вадження двоступеневої системи підготовки кадрів, кредитно-модульної 
системи навчання. Співвідношення фундаментальності та спеціалізації в 
професійній підготовці бакалаврів і магістрів. 

Сучасні вимоги до рівня підготовки інформаційних фахівців. Стан 
комп’ютеризації навчального процесу, запровадження інноваційних форм 
і методів навчання, дистанційної освіти. Бібліотечна професіологія.

Система підвищення кваліфікації бібліотечно-інформаційних та ар-
хівних працівників. Форми підвищення кваліфікації.
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24. Правові засади регулювання документаційної та архівної сфери.
25. Основні етапи розвитку діловодства та архівної справи в Україні.
26. Національний архівний фонд України: сутність та структура.
27. Комплектування архівних фондів та експертиза цінності архівних до-

кументів.
28. Архівне описування, облік, зберігання та організація використання 

документів Національного архівного фонду України.
29. Науково-довідковий апарат к документам архівного фонду.
30. Напрями інформатизації діловодства та архівної справи.
31. Міжнародне співробітництво у сфері організації документообігу та 

архівної справи
32. Система підготовки та підвищення кваліфікації інформаційно-

бібліотечних та архівних кадрів в Україні.
33. Організація наукових досліджень з архівознавства, бібліотекознав-

ства, бібліографознавства в Україні та за кордоном
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прями, організація. Методичний моніторинг. Консалтингова діяль-
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тура, інтеграція в умовах інформаційного ринку. Види та форми бі-
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логічного розвитку бібліотек.
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22. Бібліографознавство як наука: об’єкт, предмет, структура, методи.
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зі спорідненими дисциплінами.
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