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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;
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уміти: 

– 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 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття 1-2

Тема. Інформаційний менеджмент як засіб забезпечення ефективного

розвитку  організації  за  допомогою  регулювання  різних  видів  її

інформаційної діяльності

Мета:  окреслити концептуальні  основи інформаційного  менеджменту,

інформаційне  забезпечення  управління;  проаналізувати  систему  управління

інформаційними  ресурсами;  охарактеризувати  інформаційні  продукти  і

послуги.

Короткі теоретичні відомості

Інформаційний  менеджмент – це  комплекс  завдань  управління  на  всіх

етапах життєвого циклу підприємства, охоплюючи всі дії та операції, пов'язані

як з інформацією в усіх її формах і станах, так і з підприємством у цілому на

основі даної інформації.

Предметом  інформаційного  менеджменту  є  управління  інформацією,

якою  володіють  люди.  Реклама  – основний  метод,  яким  користуються

маркетологи,  щоб  досягти  споживача.  Стимулювання  збуту  є тимчасово

діючими стимулами грошового чи іншого характеру, які піднімають сприйману

значимість товару або послуги. 

Міжнародний  ринок  електронної  інформації  можна  розділити  на  три

частини:  ділова  інформація  (біржова  та  комерційна),  професійна  інформація

(науково-технічна,  юридична  і  т.  д.),  масова  споживча  інформація  (новини,

енциклопедії, довідники, мистецтво, погода, подорожі, розкладу і т. д.). 

Завдання інформаційного менеджменту:

- інформаційна  підтримка  основної  діяльності  організації  (полягає  в

інтегруванні  створених  співробітниками  індивідуальних  інформаційних

елементів  системи  (документи,  справи,  технології)  на  основі  програми

пошуку та на базі пропозицій через Інтернет і відповідного маркетингу

використовуваних інформаційних ресурсів;
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- переробка  різноманітного  «масового  продукту»,  що  пропонується  на

інформаційному  ринку,  в  інформацію,  релевантну  діям  – перехід  від

зовнішніх знань у знання, релевантні внутрішнім рішенням;
- вибір  раціональних  форм  комунікацій,  техніки  та  інформаційних

технологій,  а  також характеристик  інформаційних ресурсів,  необхідних

для досягнення цілей організації;
- вирішує завдання планування, керівництва, контролю та організації

документного  забезпечення  управління  організацією  за  певними  цільовими

критеріями для підтримки узгоджених організаційно-інформаційних дій членів

організації.

Інформаційне  забезпечення – це  сукупність  процесів  збору,  обробки,

зберігання,  аналізу  та  видачі  інформації,  необхідної  для  забезпечення

управлінської діяльності та технологічних процесів.

Інформаційне  забезпечення  управлінської  діяльності  включає:

організацію, пошук, збір, збереження, обробку і передачу інформації з метою її

використання для рішення задач управління.

Управління  сучасним  підприємством  вимагає  широкого  використання

інформаційних  ресурсів.  Інформаційні  ресурси –  документи і  масиви

документів  в  інформаційних  системах (бібліотеках,  архівах,  фондах,  банках

даних, депозитаріях, музейних сховищах тощо). 

Управління  інформаційними  ресурсами  є  системою  рішень  і  дій,  що

спрямовані  на  досягнення  поставленої  мети  в  умовах  їх  обмеження  за

допомогою оптимізації інформаційної інфраструктури підприємства.

Комплексний підхід до управління інформаційними ресурсами передбачає

декілька етапів її реалізації: планування, облік, контроль, аналіз та оптимізація

витрат  на  задоволення  інформаційних  потреб  усіх  суб'єктів  виробничо-

господарської діяльності.

Результатом  інформаційної  діяльності  є  інформаційний  продукт,  який

з’являється на ринку у вигляді інформаційних товарів і послуг.

Інформаційний  продукт (продукція)  – документована  інформація,

підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів.
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Інформаційна  послуга – це  здійснення  інформаційної  діяльності  у

визначений  час  і  визначеній  законом  формі  з  доведення  інформаційної

продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Концептуальні  основи

інформаційного менеджменту».

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 3.  Підготувати  доповідь  на  тему:  «Інформаційне  забезпечення

управління».

Завдання 4. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 5. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Система  управління

інформаційними ресурсами».

Завдання 6. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 7. Підготувати доповідь на тему: «Інформаційні продукти і послуги».

Завдання 8. Поставити запитання до доповідача.

Контрольні запитання

1. Поясніть поняття «інформаційний менеджмент». 

2. Що є предметом інформаційного менеджменту? 

3. Які завдання інформаційного менеджменту ви знаєте? 

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

30 с. 28-35].

Семінарське заняття 3
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Тема.  Інформаційна  безпека  організації:  ключові  загрози  і  засоби

захисту

Мета:  дослідити  сучасне  інформаційне  середовище  підприємницької

діяльності;  дати  визначення  поняттю  «інформаційна  загроза»  та

охарактеризувати  основи  організації  інформаційної  безпеки  установи  чи

підприємства.

Короткі теоретичні відомості

Інформаційна безпека – це стан захищеності систем обробки і зберігання

даних,  при  якому  забезпечено  конфіденційність,  доступність і  цілісність

інформації,  або  комплекс  заходів,  спрямованих  на  забезпечення  захищеності

інформації від  несанкціонованого  доступу,  використання,  оприлюднення,

руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення.

Принципи  забезпечення  інформаційної  безпеки  містять:  законність;

баланс  інтересів  особи,  суспільства  і  держави;  комплексність;  системність;

інтеграція з міжнародними системами безпеки; економічна ефективність.

Проблема  інформаційної  безпеки  розглядається  у  трьох  основних

аспектах:

- захист інформації,
- контроль за національним інформаційним простором,
- достатнє інформаційне забезпечення державних і недержавних органів,

громадських, приватних організацій.

Захист інформації – це  комплекс заходів,  направлених на  забезпечення

інформаційної безпеки. 

Інформаційна загроза – це сукупність факторів, які створюють небезпеку

для конституційних прав і свобод особистості, державної таємниці, зберігання

цінної  для  суспільства  інформації,  від  несанкціонованого  доступу  і

розповсюдження.

Завдання до теми
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Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Протидія  інформаційно-

психологічному впливу в підприємницькій діяльності».

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 3.  Підготувати доповідь на тему: «Спеціальні інформаційні операції

та комерційна розвідка».

Завдання 4. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 5. Навести приклади інформаційної загрози..

Контрольні запитання

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.

7.  Назвіть  основні  законодавчі  акти  з  питань  регулювання  інформаційної

безпеки України.

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]. 

Семінарські заняття 4-5

Тема. Електронна бібліотека як складова сучасного інформаційного

простору

Мета: дослідити  історію  та  особливості  електронних  бібліотек;

висвітлити проблеми сучасних електронних бібліотек.

Короткі теоретичні відомості

У сучасному інформаційному просторі активно розвиваються електронні

бібліотеки  (тотожне  поняття  –  цифрова  бібліотека).  В.  Армі  визначає

електронну  бібліотеку  як  колекцію  інформації  в  цифрових  форматах  з
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відповідними сервісами, яка зберігається і доступна в Мережі, А. І. Земсков і

Я. Л.  Шрайберг  –  як  локальні  або  розподілені  електронні  ресурси,  об'єднані

спільною ідеологією структуризації і доступу.

Електронна бібліотека – розподілена інформаційна система, що дозволяє

зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст,

графіка,  аудіо,  відео  і  т.і.)  завдяки  глобальним  мережам  передачі  даних  в

зручному, для кінцевого користувача, вигляді.

Мета творення електронної бібліотеки полягає в наступному:

- забезпечення  користувачів  роботою  з  документами  з  обмеженим

доступом (рідкісних і рукописних книг, фотоальбомів, дисертацій, архівів, яких

немає у більшості бібліотек);

- забезпечення  доступу  до  інформації,  що  існує  лише  в  електронній

формі;

- надання  користувачам  більш  якісних  можливостей  роботи  з

електронними документами великих обсягів;

- інформаційне  забезпечення  користувачів  повнотекстовими  базами

даних у режимі теледоступу. 

За  визначенням  Американської  федерації  цифрових  бібліотек,  цифрова

бібліотека  – організація  зі  спеціальним штатом співробітників,  основна  мета

якої  –  відбір,  структурування,  надання  доступу,  переробка,  поширення,

збереження цілісності та забезпечення схоронності колекцій цифрових ресурсів.

Доступність в Інтернеті – загальний ознака електронних бібліотек і цифрових

колекцій.

Основні  завдання  електронної  бібліотеки –  інтеграція  інформаційних

ресурсів і ефективна навігація в них.

Інтеграція  інформаційних  ресурсів  –  це  їхнє  об’єднання  з  метою

використання різної інформації зі  збереженням її  властивостей, особливостей

представлення  і  можливостей  її  обробляти.  Об’єднання  ресурсів  може

відбуватися  як  фізично,  так  і  віртуально.  Але  при  цьому  таке  об’єднання

повинно  забезпечувати  користувачу  сприйняття  необхідної  інформації  як
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єдиного інформаційного простору: електронна бібліотека повинна забезпечити

роботу з базами даних і високу ефективність інформаційних пошуків.

Ефективна  навігація  в  електронній  бібліотеці  – це  можливість

користувача  знаходити  інформацію,  яка  його цікавить,  в  усьому  доступному

інформаційному просторі з найбільшою повнотою і точністю при найменших

витратах зусиль.

Особливості електронної бібліотеки:

- можливість  введення  чи  видалення  інформаційних  об’єктів,  їхньої

інтеграції,  реструктуризації  та  інші  операції.  Але  ці  можливості  повинні

поширюватися в основному на електронні документи, а не на інформацію, що

міститься в них;

-  наявність визначеної концепції формування інформаційного простору,

доступного користувачу;

- можливість  каталогізації  об’єктів  і  різних  їхніх  об’єднань,  що

утворюють цей інформаційний простір.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Історія електронних бібліотек».

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 3.  Схарактеризувати особливості та проблеми сучасних електронних

бібліотек.

Завдання 4.  Запропонувати  вирішення  найпоширеніших  проблем  в  роботі

електронних бібліотек.

Завдання 5. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Наукова  електронна  бібліотека.

Електронна бібліотека для дітей».

Завдання 6. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 7.  Підготувати доповідь на тему: «Топ найуспішніших електронних

бібліотек світу».

Завдання 8. Поставити запитання до доповідача.

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

Семінарське заняття 6

Тема. Медіатека як соціокультурне явище

Мета:  розглянути етапи розвитку, особливості організації, обладнання й

асортимент медіатек; проаналізувати досвід роботи медіатек за кордоном та в

Україні.

Короткі теоретичні відомості

Медіатека  –  фонд  книг,  навчальних  і  методичних  посібників,

відеофільмів,  звукозаписів,  комп'ютерних  презентацій,  а  також  технічне

забезпечення  для  створення  і  перегляду  фонду:  комп'ютер,  відеокамера,

магнітофон, відеомагнітофон, проектори.

У загальному значенні під «медіатекою» розуміють зібрання або колекцію

мутимедійних  продуктів,  медіа  файлів.  Вони  можуть  зберігатися  не  лише  в

приміщенні  установи,  а  можуть  відображатися  на  сайті  установи  у  вигляді

фото, відео матеріалів, електронних статей та ін.  

За  визначенням  ДСТУ  2392-94.  «Інформація  та  документація.  Базові

поняття.  Терміни та визначення» «медіатека» – це колекція, головним чином,

недрукованих документів та матеріалів для їх виготовлення, а також обладнання

для  роботи  з  ними.  У  стандарті  зазначено,  що  медіатека,  як  правило,

створюється для використання в галузі освіти.

14



У  розумінні  професійних  бібліотекарів,  медіатека  –  це,  перш  за  все,

організований  простір  для  індивідуальної  та  масової  роботи  користувачів  із

інформацією на електронних носіях.  Організація медіатеки сприяє створенню

розподіленого медіасередовища зі спеціальними засобами й методами, що бере

участь  у  формуванні  медіаграмотності  та  інформаційного  світогляду

користувачів. У медіатеках, що поширені в Україні, поєднуються такі процеси:

надання  доступу  до  всіх  видів  сучасних  джерел  інформації;  створення

електронних каталогів;  систематизація  та  зберігання  інформації  різних  видів

(текст, графіка, відео, звук, мультимедіа). Їх технічне оснащення відрізняється

від оснащення, яке необхідне для використання технологій автоматизації.

Оскільки Україна впевнено розвивається у проєвропейському напрямку,

медіатеки,  як  інформаційний  та  одночасно  дозвіллєвий  простір,  входять  в

українську реальність. 

В  Україні  є  успішний  досвід  створення  медіатек  у  вищих  навчальних

закладах,  зокрема  у  Київському  національному  торговельно-економічному

університеті,  Полтавському  університеті  економіки  та  торгівлі,  Харківському

національному технічному університеті сільського господарства та ін.

Отже, можна визначити три типи медіатек, які розвиваються нині в країні

–  медіатека  як  оновлена  форма  публічної  бібліотеки  (наприклад,  Перша

Львівська  медіатека);  медіатека  як  новий  тип  шкільної  бібліотеки,  складова

інклюзивної  освіти;  медіатека  як  інформаційно-ресурсний  центр  вищого

навчального закладу.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Етапи розвитку медіатек».

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 3.  Підготувати  доповідь  на  тему:  «Дизайн  простору  в  медіатеці,

обладнання й асортимент».

Завдання 4. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 5. Підготувати доповідь на тему: «Медіатеки: українські реалії».

Завдання 6. Поставити запитання до доповідача.
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Контрольні запитання

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

24, с. 131-136].

Семінарське заняття 7

Тема. Стратегічне управління архівною галуззю

Мета:  розглянути  актуальність  і  значення  стратегічного  управління

архівною галуззю, нормативно-законодавчу основу архівного менеджменту та

складові  стратегічного  архівного  менеджменту;  висвітлити  нові  підходи  до

перспективного і поточного планування в архівній справі.

Короткі теоретичні відомості

Під  стратегічним  менеджментом,  у  тому  числі  в  сфері  державного

управління, розуміють управлінську діяльність щодо опрацювання і реалізації

довгострокових  цілей,  пов’язаних  із  ефективним  використанням  наявних

ресурсів  і  спрямованих  на  виконання  завдань,  поставлених  перед  країною,

регіоном, галуззю, сферою, організацією на перспективу.

Екстраполюючи це визначення на архівну галузь, можна запропонувати

наступну  дефініцію  стратегічного  архівного  менеджменту:  це  довгострокове

спрямування  діяльності  архівної  справи  або  установи,  визначення

перспективних і пріоритетних цілей, розроблення плану їх досягнення.

Стратегічний  менеджмент  реалізується  через  управлінські  процедури:

програмування,  планування,  прийняття  рішень,  організацію,  координацію,

мотивацію і контроль. 
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Серед  складових  системи  стратегічного  управління  архівною  справою

виділяються такі ланки як оцінка на основі аналізу архівного середовища, його

внутрішніх і зовнішніх впливів, поточної ситуації; вибір стратегії та пріоритетів

розвитку архівної галузі; визначення стратегічної мети; вибір засобів і методів

реалізації стратегії.

З  погляду  менеджменту  існують  чіткі  принципи  стратегічного  та

поточного  програмування  і  планування  в  архівній  справі.  По-перше,  це

послідовне і неухильне дотримання наукових засад цієї роботи, які ґрунтуються

на осмисленому наукою практичному досвіді.

По-друге,  перспективна  кадрова  політика,  підготовка,  виховання  і

раціональне розміщення працівників, зокрема й управлінців.

По-третє,  застосування  новітньої  комп’ютерної  техніки  та  сучасних

інформаційних  технологій  в  процесі  програмування  і  планування  роботи,

використання  вже  існуючих  комп’ютерних  програм  для  поетапного  і

підсумкового контролю виконання планів.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Актуальність  і  значення

стратегічного управління архівною галуззю».

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 3.  Підготувати  доповідь  на  тему:  «Нормативно-законодавча  основа

архівного менеджменту та складові стратегічного архівного менеджменту».

Завдання 4. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 5.  Підготувати  доповідь  на  тему:  «Кадрова  політика  як  складова

архівного менеджменту».

Завдання 6. Поставити запитання до доповідача.

Контрольні запитання

1. Яка актуальність і значення стратегічного управління архівною галуззю?

2. Дайте визначення поняттю «стратегічний архівний менеджмент».
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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.

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

Семінарське заняття 8

Тема. Інтернет-ресурси архівів

Мета:  розглянути  цифровізацію  всіх  процесів  архівної  справи  як

пріоритетний  напрям  архівної  служби  України  та  основні  елементи

представлення інформаційних ресурсів в Інтернеті.

Короткі теоретичні відомості

Одним  із  найважливіших  стратегічних  напрямів  діяльності  архівних

установ України у сфері забезпечення доступу до архівних ресурсів держави є

системна інформатизація галузі.

Необхідність  інформаційного  забезпечення  розвитку  державотворчих

процесів  в  Україні,  завдання  створення  національної  інформаційної

інфраструктури викликали, спеціальний Указ Президента України «Про заходи

щодо  розвитку  національної  складової  глобальної  інформаційної  мережі

Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (2000 p.).

Пріоритети Державної архівної служби України на 2018 рік:

1. Цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства. 
2. Організація  формування,  обліку  та  зберігання  документів

Національного архівного фонду. 
3. Надання  якісних  та  комплексних  інформаційних  послуг  у  сфері

архівної справи. 

В Україні офіційний веб-портал Укрдежархіву (Держкомархів України до

2010 р.) створено 24 грудня 2000 р. відповідно до Указу Президента України від

31  липня  2000  р.  №  276а/2000  «Про  заходи  щодо  розвитку  національної
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складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого

доступу до цієї мережі в Україні» та Розпорядження Президента України від 2

вересня 2000 р. № 273/2000-рп «Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної

справи»  як  основний  державний  інформаційний  ресурс  глобальної

комп'ютерної мережі Інтернет в архівній галузі та архівній інформатизації.

Веб-портал  Укрдежархіву  в  розділі  «Архіви  України»  містить  перелік

архівних установ, а саме: Укрдержархів, УНДІАСД, 11 центральних державних,

27 місцевих, 13 галузевих державних архівів, відомчих архівних установ (НАН

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України)

та  надає  можливість  переходу  безпосередньо  до  сторінки  кожної  установи.

Наявність  у  кожного  державного  архіву  офіційного  веб-сайту  є  невід'ємною

складовою його інформаційної діяльності. 

Загалом можна виокремити такі основні елементи (форми) представлення

інформаційних ресурсів на веб-сайті архіву: 

– інформативні  сторінки  веб-сайту  –  огляди  фондів  архіву,  описи

каталогів, картотек і покажчиків, які є в архіві;
– електронні  довідники  різноманітних  жанрів  і  видів  –  путівники,

анотовані реєстри описів тощо; 
– цифрові зображення документів – у вигляді електронних виставок (он-

лайн виставок);
– власна  науково-інформаційна  робота  працівників  архіву  –  наукові

публікації, дослідження. 

У  сучасному  інформаційному  суспільстві  важливими  аспектами  є

відкритість суспільства і вільний доступ до інформації. Відтак, державні архіви

України,  попри  існуючі  проблеми,  керуючись  принципами  демократичної  і

соціально  правової  держави  та  в  міру  наявних  можливостей,  намагаються

забезпечити  всім  членам  українського  суспільства  умови  рівного,  нічим  не

обмеженого доступу до історико-культурної спадщини України.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Цифровізація  усіх  процесів

архівної справи як пріоритетний напрям архівної служби України».
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Завдання 2. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати доповідь на тему: «Електронні фондові каталоги».

Завдання 4. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 5.  Підготувати  доповідь  на  тему:  «Аналіз  найефективніших сайтів

архівів України».

Завдання 6. Поставити запитання до доповідача.

Контрольні питання

1. Поясніть поняття «цифровізація».

2. Назвіть  основні  елементи  представлення  інформаційних  ресурсів  в

Інтернеті.

3. Назвіть  пріорітетні  завдання  Державної  архівної  служби України на 2018

рік.

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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2 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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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни

«Актуальні проблеми сучасної інформаційної діяльності, бібліотекознавства та

архівознавства» передбачає  визначення  якості  його роботи та  рівня здобутих

протягом  навчання  умінь  і  знань,  яка  передбачає  оцінювання  в  балах  усіх

результатів, досягнутих під час поточного та підсумкового контролю. 

Поточний  рейтинг-контроль  включає  оцінювання  в  балах  роботи  на

лекційних,  семінарських  і  практичних  заняттях,  факту  та  якості  виконання

самостійних  робіт,  виступів  на  заняттях,  виконання  письмових  та  усних

аудиторних  і  домашній  завдань,  а  також  інших  обов'язкових  навчальних

доручень.

Поточне  оцінювання  здійснюється  у  процесі  вивчення  теми.  Його

основними  завданнями  є  встановлення  й  оцінювання  рівнів  розуміння  й

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між

ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. 

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і

групах, самоконтроль тощо.

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента,

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів з проблем функціонування української

мови у професійній сфері тощо. Рівень знань студента з кожної теми оцінюється

від 0 до 5 балів.

5  балів  –  відповідь  відповідає  рівню  компетенції  (доскональному  або

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. Відповідь відзначається

багатством  словника,  граматичною  правильністю,  додержанням  стильової

єдності і виразності. 

3,4  бали  –  відповідь  відповідає  рівню  компетенції  (базовому  або

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з

теми.  Мовлення  ілюструє  наявність  термінологічної  лексики,  відповідає
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стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у

формуванні певних доведень відчутна поверховість.

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або

продуктивному.  Завдання,  поставлені  перед  студентом,  виконані,  але  не  в

повному  обсязі.  Спостерігається  поверховість  знань,  відсутня  аргументація

доведень.  Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю,

виклад загалом зв'язаний, але помітна бідність словника.

Виконання  завдань,  залежно  від  рівня  розгляду  студентами  окремих

теоретичних  положень  теорії  і  практики  дисципліни  та  умінь  і  навичок  їх

практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів.

Критеріями оцінювання реферату є відповідність змісту реферату обраній

темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних джерел, наукова і

практична обґрунтованість висновків,  самостійність виконаної  роботи,  стиль,

логічність  викладу, відповідність  вимогам щодо оформлення.  Відповідність

реферату  наведеним  критеріям  дає  змогу  оцінити  його  від  0  до  10  балів.

Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті,  оцінка за

реферат може виставлятися як середньоарифметичне оцінок за рецензією та за

захист реферату.

За  результатами поточного контролю в  семестрі,  формою підсумкового

контролю якого є залік, студент має можливість отримати до 100 балів.
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