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Вступ 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної 

інформаційної діяльності, бібліотекознавства та архівознавства» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної 

інформаційної діяльності, бібліотекознавства та архівознавства» є тенденції та 

закономірності сучасного розвитку інформаційної діяльності, бібліотекознавства та 

архівознавства, актуальні проблеми цих галузей і шляхи їх вирішення. 

Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Теорія і 

методологія документознавства», «Теорія соціальних комунікацій», «Електронне 

документознавство в умовах глобалізації», «Консалтинг і інформаційній діяльності» 

та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Актуальні питання сучасної інформаційної діяльності.  

2. Інноваційні напрями розвитку бібліотекознавства та архівознавства. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з сучасним 

станом, актуальними проблемами інформаційної діяльності, бібліотекознавства та 

архівознавства та шляхами їх вирішення.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми 

сучасної інформаційної діяльності, бібліотекознавства та архівознавства» є 

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. 

1.3. 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: 

– 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;  
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– аналізувати фундаментальні проблеми інформаційної діяльності, 

бібліотекознавства та архівознавства з точки зору сучасної дослідницької практики. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Актуальні питання сучасної інформаційної діяльності  

Тема 1. «Актуальні проблеми сучасної інформаційної діяльності, 

бібліотекознавства та архівознавства» як навчальна дисципліна 

Об’єкт, предмет навчальної дисципліни. Мета і завдання. Структура курсу. 

Міждисциплінарні зв’язки. Джерельна база. Актуальні проблеми сучасної 

інформаційної діяльності, бібліотекознавства та архівознавства. 

Тема 2. Інформаційний менеджмент як засіб забезпечення ефективного 

розвитку організації за допомогою регулювання різних видів її інформаційної 

діяльності 

Концептуальні основи інформаційного менеджменту. Інформаційне 

забезпечення управління. Система управління інформаційними ресурсами. 

Інформаційні продукти і послуги. 

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

Сучасне інформаційне середовище підприємницької діяльності. Інформаційні 

загрози та загрози інформації. Основи організації інформаційної безпеки установи чи 

підприємства. Спеціальні інформаційні операції та комерційна розвідка. Протидія 

інформаційно-психологічному впливу в підприємницькій діяльності. Управління 

інформаційними ризиками в діяльності суб’єктів підприємництва.  

 

Змістовий модуль 2 Інноваційні напрями розвитку бібліотекознавства та 

архівознавства 

Тема 1. Електронна бібліотека як складова сучасного інформаційного простору 

Електронна бібліотека: особливості. Історія електронних бібліотек. Проблеми 

сучасних електронних бібліотек. Наукова електронна бібліотека. Електронна 

бібліотека для дітей. Топ найуспішніших електронних бібліотек світу.  

Тема 2. Медіатека як соціокультурне явище  
Медіатека: особливості організації. Етапи розвитку медіа тек. Дизайн простору 

в медіатеці. Обладнання й асортимент. Досвід роботи медіатек за кордоном. 

Медіатеки: українські реалії.  

Тема 3. Стратегічне управління архівною галуззю 
Актуальність і значення стратегічного управління архівною галуззю. 

Нормативно-законодавча основа архівного менеджменту. Складові стратегічного 

архівного менеджменту. Кадрова політика як складова архівного менеджменту. Нові 

підходи до перспективного і поточного планування в архівній справі.  

Тема 4. Інтернет-ресурси архівів  

Цифровізація усіх процесів архівної справи як пріоритетний напрям архівної 

служби України. Основні елементи представлення інформаційних ресурсів в 

Інтернеті. Електронні фондові каталоги. Сторінки архівів у соціальних мережах. 

Аналіз найефективніших сайтів архівів України.  
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3. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Бегун В. І. Інформаційна безпека: навч. посібник / В. І. Бегун. – К.: КНЕУ, 

2008. – 280с. 

2. Воскобойнікова-Гузєва О. Наукова бібліотека XXI століття в європейському 

соціокультурному вимірі / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2008. 

– №6. – С. 33-36.  

3. Воскобойнікова-Гузєва О. Публічна інформаційна бібліотека Франції: 

модель сучасного інформаційного простору / О. Воскобойнікова-Гузєва // 

Бібліотечна планета. – 2008. – № 3. – С. 27-29.  

4. Гичка І. І. Бібліотека-медіатека / І.І. Гичка // Виховна робота вшколі. – 2006. 

– №. 11. – С. 27-39.  

5. Денисенко Н. Вузовские медиатеки / Н. Денисенко // Библиотека. – 2007. – 

№ 11. – С. 49–50.  

6. Зубок М. І. Безпека підприємницької діяльності. Нормативно-правові 

документи комерційного підприємництва, банку / Зубок М. І., Зубок Р. М. – К. : 

Істина, 2004. –144с. 

7. Калакура Я. Архівний менеджмент як галузь наукового знання і навчальна 

дисципліна // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 15. – К., 2007. 

– С. 18–26. 

8. Калакура Я. Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: контекст 

менеджменту // Архіви України, 2012. – № 4. – С. 15–31. 

9. Калакура Я. Психолого-педагогічні засади архівного менеджменту // Архіви 

України, 2011. – № 1. – С. 65–78. 

10. Корнеев И. К. Защита информации в офисе/ Корнеев И. К., Степанов Е. А. 

– М. : Проспект, 2008. – 336 с. 

11. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента: учебн. пособие / 

Лукашевич Н. П. – 2-е изд., испр. – К. : МА УА, 2002. – 360 с. 

12. Матяш І. Б. Архівознавство : методологічні засади та історія розвитку / 

І. Б. Матяш. К. : Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 515 с. 

13. Шаваев А. Г. Система борьбы с экономической разведкой / Шаваев А. Г. – 

М. : Правовое просвещение. – 2000. – 240с. 

 

Допоміжна 

1. Алешин Л. И. Медиатека-интерактивная среда подготовки 

высококвалифицированных специалистов /Л.И. Алешин, Л.Л. Батова // Электронные 

библиотеки. – 2002. – Т. 5. – №. 3. – С. 3-13.  

2. Архіви у цифрах, фактах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/Archives/Arhivy-Ukr.php.  

3. Бандура М. Розроблення стандарту державної архівної служби України 

«Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду» 

/ М. Бандура // Студії з архівної справи та документознавства. – К. : [б. в.], 2013. – Т. 

21. – С. 66–69. 

4. Берковський В. Г. Сутність та основні завдання політики держави в архівній 

сфері / В. Г. Берковський // Архіви України. – 2012. – № 5. – С. 5–16. 
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5. Бойко Г. В. Шляхи реалізації основних пріоритетів розвитку архівної галузі 

(впровадження інформаційних технологій) / Г. В. Бойко // Архіви України. – 2012. – 

№ 5. – С. 47–53. 

6. Боряк Г. В. Архіви України і виклики сучасного суспільства : Штрихи до 

колективного портрета користувача архівної інформації / Г. В. Боряк, Г. В. Папакін // 

Архіви України. – 2003. – Вип. 1 – 3. – С. 13–18. 

7. Боряк Г.В. До питання про стан і перспективи розвитку мережевих 

інформаційних ресурсів соціогуманітарних наук / Г. В. Боряк // Спеціальні історичні 

дисципліни : питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г. В. 

Боряк. – К.: Інститут історії України, 2013. – Ч. 21: Електронні інформаційні ресурси. 

– С. 9-25. 

8. Боряк Г. В. Електронні архівні публікації в Інтернеті : проблеми 

репрезентації інформаційних ресурсів / Г. В. Боряк // Архіви України. – 2002. – № 4–

6. – С. 142. 

9. Володин Б. Медиатека и утопия : Французкая модель библиотечной 

информатизации. / Б. Володин // Библиотечное дело. – 2003. – № 5. – С. 39-41. 

10. Гаранін О. Я. Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм 

архівних джерел / О. Я. Гаранін // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 86–94. 

11. Дури-Бонэ Ж. Российско-французский информационно-библиотечный 

проект «Медиатека». Цифровые библиотеки / Дури-Бонэ Ж. // Библиотековедение. – 

2005. – №. 1. – С. 38-40.  

12. Жукова В. П. Медиа-библиотека: терминологический анализ / В. П. Жукова 

// Научные и технические библиотеки. – 2013. – №9. – С. 5-10. 

13. Зозуля С. До питання унормування архівної термінології / С. Зозуля // 

Cтудії з архівної справи та документознавства. – К. : [б. в.], 2010. – Т. 18. – С. 46–53. 

14. Электронные библиотеки: перспективне методы и технологии, 

электронные коллекции. Труды Первой Всероссийской научной конференции. С.-

Петербург, 19–22 октября 1999 г. Изд. С.-Петербургского университета, 1999.  

15. Кисельова А.А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній 

мережі: види, доступ, перспективи: автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.10 – 

документознавство, архівознавство / Кисельова А. А.; Український науково-

дослідний інститут архівної справи та документознавства; – К., 2005. – 19 с. 

16. Кисельова А. Відкриті інформаційні ресурси архівного порталу України: 

структура, наповнення, моніторинг / А. Кисельова // Студії з архівної справи та 

документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 58-70. 

17. Кисельова А. Українські архівні ресурси в Інтернеті / А. Кисельова // 

Рукописна спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та 

бібліотечних фондів / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 

Інститут рукопису. – К., 2004. – Вип 9. – С. 238-247. 

18. Мирясов Ю. А. Тенденции формирования информационного сектора 

экономики.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://firearticles.com 

19. Палієнко М. Архівні центри української еміграції (створення, 

функціонування, доля документальних колекцій / Палієнко М. – К., 2008. – 688 с.  

20. Попов С. Г. Социальный менеджмент / Попов С. Г. – М. : Ось-89, 2009. – 

160 с. 

21. Сельченкова С. В. Експертиза цінності управлінських документів : 

науково-методичний посібник / С. В. Сельченкова, К. Т. Селіверстова; 
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Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін.-т архів. справи та документознавства, Спілка 

архівістів України, Рівнен. осередок САУ. – К. : Рівне, 2011. – 170 с. 

Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент / Скібіцький О. М. – К. : ЦНЛ , 

2006. – 312 с.  

22. Стоян Т. А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки 

бізнесмена: навч. посібн. / Стоян Т. А. – К.: Центр навч. літер., 2004. – 231 с. 

23. Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України. УДНДІАСД ; 
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