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ВСТУП

Згідно з нормативними документами навчальний процес у закладах вищої

освіти  здійснюється  в  таких  формах:  навчальні  заняття,  виконання

індивідуальних  завдань,  самостійна  робота  студентів,  практична  підготовка,

контрольні заходи. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів – набуття додаткових знань, перевірка

отриманих знань на практиці,  вироблення фахових і  дослідницьких умінь та

навичок. 

Навчальний  час,  відведений  для  самостійної  роботи  студента,

регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 та не

більше  2/3  загального  обсягу  навчального  часу  студента,  відведеного  для

вивчення навчальної дисципліни. 

Зміст самостійної  роботи студента  з навчальної  дисципліни  «Актуальні

проблеми  сучасної  інформаційної  діяльності,  бібліотекознавства  та

архівознавства» визначений навчальною програмою дисципліни, методичними

матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійну  роботу  студента  забезпечує  система  навчально-методичних

засобів,  передбачених  для  вивчення  навчальної  дисципліни:  підручники,

навчальні  та  методичні  посібники,  конспект  лекцій  викладача,  практикум,

навчально-методичний комплекс дисципліни тощо. 

Методичні  матеріали  для  самостійної  роботи  студентів  передбачають

можливість проведення самоконтролю з боку студента. 

Для  самостійної  роботи  студенту  рекомендована  відповідна  наукова

література. 

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни

студенти  можуть  виконувати  у  бібліотеці  навчального  закладу,  навчальних

кабінетах,  комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. 
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У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь

укладеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента

до потрібних дидактичних засобів. 

Графік  самостійної  роботи  доводять  до  відома  студентів  на  початку

поточного семестру. 

Навчальний  матеріал  з  навчальної  дисципліни,  передбачений  робочим

навчальним  планом  для  засвоєння  студентом  у  процесі  самостійної  роботи,

виноситься  на  підсумковий  контроль  поряд  із  навчальним  матеріалом,  який

студенти опрацьовували при проведенні навчальних занять. 

Самостійну  роботу  студентів  організовує  викладач  через  систему

домашніх  завдань,  виконання  яких  оцінює  викладач,  і  ця  оцінка входить  до

семестрової оцінки студента. 

Види завдань для самостійної роботи студентів: 

- реферування наукової літератури, 

- пошук наукової літератури до теми, 

- виконання практичних завдань, 

- опрацювання  матеріалу  за  навчальною  літературою  та  створення

структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу. 

Методичні  вказівки  щодо  самостійної  роботи  розроблені  на  основі

модульної  системи  з  урахуванням  нових  підходів  щодо  підготовки  фахівців.

Кожен з модулів містить усі види навчального навантаження: лекції, семінарські

заняття, самостійну роботу студентів.
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1 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1 Актуальні питання сучасної інформаційної діяльності

Тема  1.  «Актуальні
проблеми  сучасної
інформаційної  діяльності,
бібліотекознавства  та
архівознавства»  як
навчальна дисципліна

6 2 - - - 5 - 2 - - - -

Тема  2.  Інформаційний
менеджмент  як  засіб
забезпечення  ефективного
розвитку  організації  за
допомогою  регулювання
різних  видів  її
інформаційної діяльності

21 2 4 - - 10 - - 2 - - -

Тема  3.  Інформаційна
безпека організації: ключові
загрози і засоби захисту

20 2 2 - - 10 - - - - - -

Разом за змістовим модулем
1

73 6 6 - - 25 - 2 2 - - -

Змістовий модуль 2 Інноваційні напрями розвитку бібліотекознавства та архівознавства

Тема  1.  Електронна
бібліотека як  складова
сучасного  інформаційного
простору

26 2 4 - - 12 - 2 - - - -

Тема  2.  Медіатека  як
соціокультурне явище

16 2 2 - - 10 - - - - - -

Тема  3.  Стратегічне
управління  архівною
галуззю

10 2 2 - - 6 - - - - - -

Тема  4.  Інтернет-ресурси
архівів

10 2 2 - - 7 - - 2 - - -

Разом за змістовим модулем
2

62 8 10 - - 35 - 2 2 - - -

Семестровий  контроль
(диференційований залік)

+ - - - - - - - - - - -
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема 1 «Актуальні проблеми сучасної інформаційної діяльності,

бібліотекознавства та архівознавства» як навчальна дисципліна

1. Об’єкт, предмет навчальної дисципліни. 

2. Мета і завдання курсу.

3. Структура курсу та міждисциплінарні зв’язки. 

4. Актуальні  проблеми  сучасної  інформаційної  діяльності,

бібліотекознавства та архівознавства.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть об’єкт і предмет навчальної дисципліни. 

2. Сформулюйте мету і завдання навчальної дисципліни. 

3. Схарактеризуйте структуру курсу і міждисциплінарні зв’язки. 

4. Сформулюйте актуальні  проблеми сучасної інформаційної діяльності,

бібліотекознавства та архівознавства

Література: [3, с. 13-16; 4, с. 14-20; 10, с. 6-10; 18, с. 16-20; 28, с. 10-11;

30 с. 28-35].

Тема 2 Інформаційний менеджмент як засіб забезпечення

ефективного розвитку організації за допомогою регулювання різних видів

її інформаційної діяльності

1. Концептуальні основи інформаційного менеджменту. 

2. Інформаційне забезпечення управління. 

3. Система управління інформаційними ресурсами.

4.  Інформаційні продукти і послуги.

Питання для самоперевірки

1. Поясніть поняття «інформаційний менеджмент». 

2. Що є предметом інформаційного менеджменту? 

3. Які завдання інформаційного менеджменту ви знаєте? 

8



4. Поясніть поняття «інформаційне забезпечення».

5. Що  включає  в  себе  інформаційне  забезпечення  управлінської

діяльності?  

6. Що таке «інформаційний ресурс»? 

7. Що таке «інформаційна послуга»? 

8. Що таке «інформаційний продукт»?

9. Назвіть етапи управління інформаційними ресурсами. 

Література: [1, с. 43-50; 2, с. 77-90; 9, с. 33-40; 10, с. 14-18; 17, с. 55-60;

20, с. 30-45; 28 с. 69-78].

Тема 3 Інформаційна безпека організації: 

ключові загрози і засоби захисту

1. Сучасне інформаційне середовище підприємницької діяльності.

2.  Інформаційні загрози та загрози інформації. 

3. Основи організації інформаційної безпеки установи чи підприємства.

4.  Спеціальні інформаційні операції та комерційна розвідка. 

5. Протидія  інформаційно-психологічному  впливу  в  підприємницькій

діяльності. 

6. Управління  інформаційними  ризиками  в  діяльності  суб’єктів

підприємництва. 

Питання для самоперевірки

1. Поясніть поняття «інформаційна загроза». 

2. Поясніть поняття «захист інформації». 

3. Назвіть принципи забезпечення інформаційної безпеки.

4. Наведіть приклади основи організації інформаційної безпеки установи

чи підприємства.

5. Наведіть приклади управління інформаційними ризиками в діяльності

суб’єктів підприємництва.

6. Назвіть основні складові інформаційної безпеки.
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7. Назвіть основні законодавчі акти з питань регулювання інформаційної

безпеки України.

Література: [6, с. 27-38; 10, с. 24-30; 19, с. 93-100; 27, с. 30-40].

Тема 4. Електронна бібліотека 

як складова сучасного інформаційного простору 

1. Електронна бібліотека: особливості. 

2. Історія електронних бібліотек. 

3. Проблеми сучасних електронних бібліотек. 

4. Наукова електронна бібліотека. 

5. Електронна бібліотека для дітей. 

6. Топ найуспішніших електронних бібліотек світу.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняттю «електронна бібліотека». 

2. Назвіть основні задачі електронних бібліотек. 

3. Перерахуйте особливості електронних бібліотек. 

4. Поясніть поняття «інтеграція інформаційних ресурсів». 

5. Наведіть приклади проблем сучасних електронних бібліотек. 

6. Запропонуйте варіанти вирішення цих проблем. 

7. Де і коли була створена перша електронна бібліотека?

8. Назвіть топ найуспішніших електронних бібліотек світу. 

9. Наведіть приклади українських електронних бібліотек. 

Література: [7,  с.  65-70;  13,  с.  98-107;  14,  с.  216-240;  15,  с.  21-26;

24, с. 131-136].

Тема 5 Медіатека як соціокультурне явище 

1. Медіатека: особливості організації. 

2. Етапи розвитку медіатек. 

3. Дизайн простору в медіатеці. 

4. Обладнання й асортимент медіатеки. 
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5. Досвід роботи медіатек за кордоном.

6. Медіатеки: українські реалії.

Питання для самоперевірки

1.  Поясніть поняття «медіатека».

2.  В якому ДСТУ подане визначення медіатеки? 

3. Яке обладнання використовують в медіатеках? 

4. Де і коли була створена перша медіатека? 

5. Наведіть приклади найвідоміших медіатек світу. 

6. Наведіть приклади медіатек України.

7. Розкажіть етапи розвитку медіатек.

Література: [6, с. 27-38; 10, с. 24-30; 19, с. 93-100; 27, с. 30-40].

Тема 6 Стратегічне управління архівною галуззю

1. Актуальність і значення стратегічного управління архівною галуззю.

2.  Нормативно-законодавча основа архівного менеджменту.

3.  Складові стратегічного архівного менеджменту. 

4. Кадрова політика як складова архівного менеджменту.

5.  Нові підходи до перспективного і поточного планування в архівній

справі.

Питання для самоперевірки

1. Яка  актуальність  і  значення  стратегічного  управління  архівною

галуззю?

2. Дайте визначення поняттю «стратегічний архівний менеджмент».

3. Перерахуйте  управлінські  процедури  через  які  реалізується

стратегічний менеджмент. 

4. Назвіть складові стратегічного архівного менеджменту.

5. Запропонуйте нові підходи до перспективного і поточного планування в

архівній справі.

6.  Поясніть  значення  кадрової  політики  як  складової  архівного

менеджменту.
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Література: [5, с.  22-42; 8, с.  128-130; 11, с.  110-126; 16, с.  37-50; 21,

с. 139-141; 25, с. 66-78].

Тема 7 Інтернет-ресурси архівів

1. Цифровізація усіх процесів архівної справи як пріоритетний напрям

архівної служби України. 

2. Основні елементи представлення інформаційних ресурсів в Інтернеті.

3.  Електронні фондові каталоги. 

4. Сторінки архівів у соціальних мережах. 

5. Аналіз найефективніших сайтів архівів України 

Питання для самоперевірки

1. Поясніть поняття «цифровізація».

2. Назвіть  основні  елементи  представлення  інформаційних  ресурсів  в

Інтернеті.

3. Назвіть пріоритетні завдання Державної архівної служби України на

перспективу.

4. Назвіть основні  елементи представлення інформаційних ресурсів на

веб-сайті архіву.

5. Назвіть проблеми  сучасних інтернет-архівів.

Література: [5, с.  22-42; 8, с.  128-130; 11, с.  110-126; 16, с.  37-50; 21,

с. 139-141; 25, с. 66-78].
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

1. Об’єкт, предмет навчальної дисципліни. Мета і завдання. 

2. Структура курсу. Міждисциплінарні зв’язки. Джерельна база. 

3.  Актуальні  проблеми  сучасної  інформаційної  діяльності,

бібліотекознавства та архівознавства.

4. Концептуальні основи інформаційного менеджменту. 

5. Інформаційне забезпечення управління. 

6. Система управління інформаційними ресурсами. 

7. Інформаційні продукти і послуги.

8. Сучасне інформаційне середовище підприємницької діяльності. 

9. Інформаційні загрози та загрози інформації. 

10. Основи організації інформаційної безпеки установи чи підприємства. 

11. Спеціальні інформаційні операції та комерційна розвідка. 

12.  Протидія  інформаційно-психологічному  впливу  в  підприємницькій

діяльності. 

13.  Управління  інформаційними  ризиками  в  діяльності  суб’єктів

підприємництва. 

Модуль 2

1. Електронна бібліотека: особливості. 

2. Історія електронних бібліотек. 

3. Проблеми сучасних електронних бібліотек. 

4. Наукова електронна бібліотека. 

5. Електронна бібліотека для дітей. 

6. Топ найуспішніших електронних бібліотек світу. 

7. Медіатека: особливості організації. 

8. Етапи розвитку медіатек. 

9. Дизайн простору в медіатеці. 

10. Обладнання й асортимент. 
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11. Досвід роботи медіатек за кордоном. 

12. Медіатеки: українські реалії. 

13. Актуальність і значення стратегічного управління архівною галуззю. 

14. Нормативно-законодавча основа архівного менеджменту. 

15. Складові стратегічного архівного менеджменту. 

16. Кадрова політика як складова архівного менеджменту. 

17.  Нові  підходи до перспективного і  поточного планування в архівній

справі. 

18. Цифровізація усіх процесів архівної справи як пріоритетний напрям

архівної служби України. 

19. Основні елементи представлення інформаційних ресурсів в Інтернеті. 

20. Електронні фондові каталоги.

21. Сторінки архівів у соціальних мережах. 

22. Аналіз найефективніших сайтів архівів України.
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