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ВСТУП 

 

Сучасні тенденції інформатизації суспільства торкаються усіх галузей 

соціуму і передбачають оснащеність будь-якої галузі інформаційно-

технологічними та інституційними засобами, що забезпечують ефективність 

функціонування даної системи, так само це стосується й інформаційної 

діяльності, бібліотекознавства та архівознавства. У зв’язку з цим виникають 

актуальні проблеми, які розглядаються в даному курсі, що в подальшому дає 

змогу фахівцю з інформаційної, бібліотечної та архівної справи пропонувати 

найефективніші шляхи їх вирішення. 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з сучасним станом, 

актуальними проблемами інформаційної діяльності, бібліотекознавства та 

архівознавства та шляхами їх вирішення.  

Завдання курсу – теоретичне осмислення актуальних питань розвитку 

сучасної інформаційної діяльності, бібліотекознавства та архівознавства, 

знайомство з інноваційними напрямами розвитку цих сфер відповідно до вимог 

часу, формування вміння самостійно рафінувати актуальні проблеми цих 

галузей і пропонувати найефективніші шляхи їх вирішення. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– актуальні проблеми, що виникають на сучасному етапі розвитку 

інформаційної діяльності, бібліотекознавства та архівознавства і в суспільній 

практиці використання досягнень цих сфер в окремих предметних областях;  

– основні методологічні підходи їх вирішення;  

– сучасні підходи до побудови предмета і методів інформаційної 

діяльності, бібліотекознавства та архівознавства; 

уміти:  
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– виділяти, формулювати і розрізняти цілі і шляхи побудови знання в 

інформаційної діяльності, бібліотекознавстві та архівознавстві і практик його 

використання; 

– застосовувати дискусійні форми постановки і вирішення актуальних 

проблем сучасної інформаційної діяльності, бібліотекознавства та 

архівознавства; 

– орієнтуватися в сучасній методологічній ситуації в інформаційної 

діяльності, бібліотекознавстві та архівознавстві і міждисциплінарних зв'язках 

цих сфер із суміжними областями;  

– аналізувати фундаментальні проблеми інформаційної діяльності, 

бібліотекознавства та архівознавства з точки зору сучасної дослідницької 

практики. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ  

ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

1. Обирати варіант контрольної роботи потрібно за останньою цифрою 

залікової книжки.  

2. Мета виконання контрольної роботи – перевірити рівень знань 

студентів основ документаційної науки. 

3. Підготовка до виконання контрольної роботи: 

–  попередньо слід ознайомитись із завданнями вашого варіанта 

контрольної роботи, що наводиться в методичних вказівках, та списком 

рекомендованої літератури; 

–  підібрати літературу для написання роботи, керуючись 

рекомендованим списком; 

– після опрацювання теоретичного матеріалу необхідно виконати 

контрольну роботу. 

4. Основні вимоги до контрольної роботи: 

–  робота повинна бути виконана охайно, самостійно, обов'язково згідно з 

власним варіантом; 

–  завдання контрольної роботи необхідно виконати на стандартних 

аркушах формату А4 у рукописній формі, а краще – у друкованій; 

–  для позначок і зауважень рецензента слід залишати береги (поля);  

–  виконання кожного завдання потрібно розпочинати з нової 

сторінки; 

–  умови всіх завдань повинні бути записані повністю; 

–  титульна сторінка має бути оформлена згідно з поданим нижче 

Додатком А; 

5. Перелік літератури необхідно оформляти відповідно до чинних 

державних стандартів і укладати в алфавітному порядку за прізвищами авторів 

чи назвами робіт. 
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Для виконання контрольної роботи можна скористатися рекомендованою 

літературою (див. список літератури). 

6. Контрольна робота повинна бути обов'язково подана на кафедру 

українознавства не пізніше ніж за тиждень до початку екзаменаційної сесії. 

7.   Після рецензування контрольної роботи викладачем студент під час 

співбесіди захищає свою роботу й тільки після цього допускається до 

складання іспиту. 

8.  Формою звітності з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

сучасної інформаційної діяльності, бібліотекознавства та архівознавства» є 

диференційований залік. 
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант 1  

1. Цифровізація усіх процесів архівної справи як пріоритетний напрям архівної 

служби України. 

2. Медіатеки: українські реалії. 

3. Інформаційні продукти і послуги. 

4. Управління інформаційними ризиками в діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

Варіант 2 

1. Поняття «інформаційна діяльність» та історичний розвиток його значень.   

2. Основи організації інформаційної безпеки установи чи підприємства. 

3. Етапи розвитку медіатек. 

4. Історія електронних бібліотек.   

Варіант 3 

1. Основні елементи представлення інформаційних ресурсів в Інтернеті. 

2. Складові стратегічного архівного менеджменту. 

3. Обладнання й асортимент медіатеки. 

4. Концептуальні основи інформаційного менеджменту.  

Варіант 4 

1. Трактування інформаційної діяльності в XX столітті.  

2. Протидія інформаційно-психологічному впливу в підприємницькій 

діяльності. 

3. Система управління інформаційними ресурсами.  

4. Історія електронних бібліотек.   

Варіант 5 

1. Досвід роботи медіатек за кордоном. 

2. Електронні фондові каталоги. 

3. Інформаційне забезпечення управління.  

4. Спеціальні інформаційні операції та комерційна розвідка. 
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Варіант 6  

1. Сучасне інформаційне середовище підприємницької діяльності. 

2. Управління інформаційними ризиками в діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

3. Медіатека: особливості організації. 

4. Актуальність і значення стратегічного управління архівною галуззю. 

Варіант 7 

1. Аналіз найефективніших сайтів архівів України. 

2. Дизайн простору в медіатеці. 

3. Управління інформаційними ризиками в діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

4. Система управління інформаційними ресурсами. 

Варіант 8 

1. Нормативно-законодавча основа архівного менеджменту. 

2. Сторінки архівів у соціальних мережах. 

3. Обладнання й асортимент медіатеки. 

4. Кадрова політика як складова архівного менеджменту. 

Варіант 9 

1. Нові підходи до перспективного і поточного планування в архівній справі. 

2. Проблеми сучасних електронних бібліотек. 

3. Основи організації інформаційної безпеки установи чи підприємства. 

4. Інформаційні продукти і послуги. 

Варіант 10 

1. Інформаційні загрози та загрози інформації. 

2. Електронна бібліотека: особливості. 

3. Електронні фондові каталоги. 

4. Нормативно-законодавча основа архівного менеджменту. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Об’єкт, предмет навчальної дисципліни.  

2. Мета і завдання курсу.  

3. Актуальні проблеми сучасної інформаційної діяльності, 

бібліотекознавства та архівознавства. 

4. Термін «бібліографія» та історичний розвиток його значень до 

початку XX століття.  

5. Трактування бібліографії у XX столітті.  

6. Концептуальні основи інформаційного менеджменту.  

7. Інформаційне забезпечення управління.  

8. Система управління інформаційними ресурсами.  

9. Інформаційні продукти і послуги. 

10.  Сучасне інформаційне середовище підприємницької діяльності.  

11.  Інформаційні загрози та загрози інформації.  

12.  Основи організації інформаційної безпеки установи чи підприємства. 

13.  Спеціальні інформаційні операції та комерційна розвідка.  

14.  Протидія інформаційно-психологічному впливу в підприємницькій 

діяльності.  

15.  Управління інформаційними ризиками в діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

16.  Електронна бібліотека: особливості. 

17.  Історія електронних бібліотек.   

18.  Проблеми сучасних електронних бібліотек.  

19.  Наукова електронна бібліотека.  

20.  Електронна бібліотека для дітей.  

21.  Топ найуспішніших електронних бібліотек світу. 

22.  Медіатека: особливості організації.  

23.  Етапи розвитку медіатек.  

24.  Дизайн простору в медіатеці.  
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25.  Обладнання й асортимент медіатеки.  

26.  Досвід роботи медіатек за кордоном.  

27.  Медіатеки: українські реалії. 

28.  Актуальність і значення стратегічного управління архівною галуззю.  

29.  Нормативно-законодавча основа архівного менеджменту.  

30.  Складові стратегічного архівного менеджменту.  

31.  Кадрова політика як складова архівного менеджменту.  

32.  Нові підходи до перспективного і поточного планування в архівній 

справі. 

33.  Цифровізація усіх процесів архівної справи як пріоритетний напрям 

архівної служби України.  

34.  Основні елементи представлення інформаційних ресурсів в Інтернеті.  

35.  Електронні фондові каталоги.  

36.  Сторінки архівів у соціальних мережах.  

37. Аналіз найефективніших сайтів архівів України. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

Основою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами 

матеріалу, передбаченого навчальною програмою з відповідної дисципліни. 

При цьому викладач керується такими критеріями: 

– оцінку «відмінно» (А, 90-100 балів) заслуговує студент, який виявив 

усебічні, систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, 

уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою. Оцінку «відмінно» 

(А, 90-100 балів) ставлять студентам, які засвоїли взаємозв'язок понять 

дисципліни в їх значенні для отриманої професії; 

– оцінку «добре» (С (74-81), В (82-89) балів) заслуговує студент, який 

виявив знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені 

програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Як 

правило, оцінка «добре» (С (74-81), В (82-89) балів) виставляється студентам, 

які показали систематичні знання знавчальної дисципліни та здібність до їх 

самостійного поповнення й оновлення в процесі подальшого навчання та 

професійної діяльності; 

–   оцінку «задовільно» (E (60-63), D (64-73) балів) заслуговує студент, який 

виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання та професійної діяльності; який 

справляється з виконанням завдань, що передбачені програмою. Оцінку 

«задовільно» (E (60-63), D (64-73) балів) ставлять студентам, які допустили 

помилки, але володіють необхідними знаннями для їх подолання під 

керівництвом викладача; 

–   оцінку «незадовільно» (F (1-34), FX (35-59) балів) ставлять студентові, 

який виявив вади в знаннях матеріалу та допустив принципові помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань. Оцінку «незадовільно» ставлять 

студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до професійної 

діяльності без додаткових занять з відповідної дисципліни. 
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