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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за освітнім ступенем магістра 
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» допускаються 
особи, які мають документ державного зразка про здобутий освітній ступінь 
бакалавра відповідної спеціальності або особи, які мають документ державного 
зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідної 
спеціальності. 

  
МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навичок вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

ІІ-ІV рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань та умінь 

бакалавра з «Документознавство та інформаційна діяльність». Вступник має 

виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що виносяться на вступне 

випробування: концепція професійного спрямування, документне 

фондознавство, державна інформаційна політика, діловодство, 

документознавство , архівознавство. 

Він повинен продемонструвати навички творчого, критичного погляду на 
поставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх 
розв'язання. 
 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ  

 

1. КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

2. ДОКУМЕНТНЕ ФОНДОЗНАВСТВО 

3. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

4. ДІЛОВОДСТВО, ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО  

5. АРХІВОЗНАВСТВО  

 
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

«КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» 

 

1. Поняття постіндустріального суспільства: характеристика соціальних 

зв’язків та внутрішня структура. Феномен інформаційного суспільства  

2. Критерії інформатизації сучасних країн. Поняття інформаційна 

цивілізація. Рівень інформатизації цивілізацій за шкалою Робертсона 

3. Поняття інформаційного вибуху. Процес глобалізації у світлі розвитку 

інформатизації суспільства 

4. Соціальні зрушення в інформаційному суспільстві. Теорія двокласової 

моделі суспільства. Проблема автономізації особи в новому типі 

суспільних відносин 

5. Психологічна характеристика людини постіндустріального та 

інформаційного типу суспільств 

6. Інформатизація європейського співтовариства: проблеми і перспективи 

розвитку. Права людини в інформаційному суспільстві. Поняття 

четвертого покоління прав людини 

7. Держава і приватний бізнес в умовах інформатизації суспільства 

8. Глосарій з питань становлення інформаційного суспільства. Віртуалізація 

економічних відносин: реальність, світ, економіка, підприємство 

9. Інформаційна складова суспільних відносин: економіка, система, 



 

середовище, війна, революція, законодавство. ІКТ 

10. Мережа: технології, суспільство, економіка. Цифровий світ 

11. Окінавська Хартія глобального інформаційного суспільства 

12. Страсбурзька декларація про свободу комунікації в Інтернеті. Доповідь 

М. Бангеманна 

13. Декларація Бішкексько-Московської конференції з інформаційного 

суспільства 

14. Американська та європейська моделі побудови інформаційного 

суспільства 

15. Нормативні документи, що спрямовані на розвиток інформаційного 

суспільства в Україні («Про інформацію», «Про зв'язок», «Про державну 

таємницю», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про 

авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на промислові 

зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») 

16. Укази Президента України («Про розвиток національної складової 

глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпеченні широкого 

доступу до цієї мережі в Україні», «Про Положення про технічний захист 

інформації в Україні») 

17. Ухвали Верховної Ради України («Про діяльність Кабінету Міністрів 

України, інших органів державної влади по забезпеченню свободи слова, 

задоволенню інформаційних потреб суспільства і розвитку інформаційної 

сфери України») 

18. Ухвали Кабінету Міністрів України («Про затвердження Порядку 

локалізації програмних продуктів для виконання Національної програми 

інформатизації») 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ДОКУМЕНТНЕ ФОНДОЗНАВСТВО» 

 

1. Функції документа у суспільстві: історична ретроспектива. Роль 

документних ресурсів на початку інформаційної доби 



 

2. Види та форми документів. Феномен електронного документа 

3. Первинний та вторинний документ 

4. Акумуляція та переробка документних ресурсів у історії людської 

цивілізації. Системи класифікації документів 

5. Основні організації та установи країни, що мають документні фонди 

6. Особливості кількісного та якісного складу і розвитку документних 

фондів державних бібліотек 

7. Документи первинної і вторинної інформації органів науково-технічної 

інформації за сутністю предмету, теми, питання 

8. Нетиражовані фонди архівів як результат діяльності будь-якої установи, 

організації, фірми, підприємства, особи 

9. Матеріальні, образотворчі, писемні документи державних музеїв як 

фонди унікальної інформації 

10. Повне зібрання багатотиражних документів країни книжкової палати 

11. Специфічні документні фонди диско-, відео-, фільмотек 

12. Фонди документоторговельних установ як джерело розповсюдження 

фіксованої інформації, що функціонує у світі 

13. Своєрідність документних фондів фірм, банків, бірж, акціонерних 

товариств, підприємств 

14. Особисті, сімейні, домашні зібрання документів як фонди 

найпоширеніших форм колекцій документів різних типів і видів 

15. Документний фонд: сутність поняття, еволюція та сучасне визначення 

терміну 

16. Технологічні й соціальні функції документного фонду 

17. Властивості документного фонду 

18. Параметри документного фонду як його структурні характеристики 

19. Технологія формування документного фонду 

20. Моделювання документного фонду 

21. Комплектування документного фонду 

22. Облік документних фондів. Спеціальна фондова обробка документів 



 

23. Зберігання та забезпечення цілості документного фонду 

24. Використання документного фонду. Вилучення документів із нього 

25. Управління документним фондом 

26. Система бібліотечних фондів країни 

27. Основні процеси формування документних фондів, державних бібліотек 

28. Використання фонду як результат його формування  

29. Система документних фондів органів науково-технічної інформації 

країни 

30. Особливості технологічного циклу формування документного фонду 

органу науково-технічної інформації з урахуванням його 

підпорядкованності  

31. Використання різних систем розміщення документів  

32. Система документних фондів архівів країни  

33. Структура державних архівів України 

34. Особливості технологічного циклу формування документного фонду, 

архіву будь-якої установи, організації, фірми, підприємства, особи.  

35. Використання документних фондів державних архівів. 

36. Система документних фондів музеїв країни  

37. Особливості технологічного циклу формування документного фонду 

музею. Сувора експертиза як основа відбору документів  

38. Експонування документів як форма їх використання 

39. Книжкова палата як особливий орган акумуляції та обробки документних 

ресурсів 

40. Безперервне надходження у книжкову палату як характерна риса її 

комплектування 

41. Система документних фондів диско-, відео-, фільмотек країни 

42. Особливості технологічною циклу їх формування 

43. Специфіка моделювання відбору документів до цього типу фондів  

44. Система фондів документо-торговельних установ країни  

45. Інтенсивне, динамічне, безперервне комплектування  



 

46. Особливості розміщення та розстановки. Короткочасне зберігання 

47. Структурування документних фондів фірм, банків, бірж, акціонерних 

товариств, підприємств 

48. Бібліотечно-інформаційний фонд як бізнес-бібліотека фірми  

49. Архівний фонд фірми.  

50. Фонд документо-торговельного відділення фірм 

51. Особливості структурування особистого, сімейного, домашнього 

документного фонду. Своєрідність формування цих фондів 

52. Взаємодія особистих, сімейних, домашніх та державних документних 

фондів.  

53. Довідковий характер основного масиву особистого, сімейного, 

домашнього документного фонду 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА» 

 

1. Інформаційний характер управління та інформаційний підхід до пізнання  

2. Базовий інформаційний механізм управління в соціальних системах  

3. Ефективність соціального управління  

4. Ідеологія інформаційного суспільства  

5. Загальні поняття інформаційного простору 

6. Державне регулювання інформаційних процесів  

7. Концепція державної інформаційної політики 

8. Шляхи вдосконалення державної інформаційної політики України  

9. Державна інформаційна політика у контексті інтеграції України в 

Європейський Союз  

10. Організаційно-правові засади удосконалення національної інформаційної 

інфраструктури  

11. Загрози в інформаційній сфері  

12. Проблеми та перспективи правового регулювання інформаційної сфери в 



 

Україні 

13. Механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію 

та механізми інформаційної безпеки  

14. Нормативно-правова організація інформаційних відносин  

15. Інформаційно-комунікаційний потенціал України 

16. Інформація в органах державного управління  

17. Формування та використання інформаційного простору органами 

державної влади 

18. Інформаційна політика Організації Об'єднаних Націй 

19. Американський досвід розвитку національної інформаційної 

інфраструктури 

20. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі 

21. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови 

інформаційного суспільства 

22. Сутність електронного уряду, методи та принципи його організації 

23. Досвід створення електронного уряду в США  

24. Електронний уряд Великої Британії  

25. Російський проект електронного уряду 

26. Основні аспекти формування електронного уряду України 

27. Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності 

28. Стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для військової 

справи 

29. Інформаційні війни та національна безпека. Пропагандистські дії в ХХ ст. 

30. Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН 

«ДІЛОВОДСТВО», «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО» 

 

1. Поняття документообігу 

2. Структура документообігу організації чи установи. Функції 



 

документообігу. Специфіка документообігу в установах та організаціях 

різного типу власності 

3. Електронний документ, його особливості. Специфіка збору, аналітико-

синтетичної обробки та збереження документації в електронному вигляді 

4. Організаційно-розпорядча документація її класифікація за 

функціональною ознакою та її значення 

5. Наукові основи збереження документів. Ознаки старіння документів, 

його фізико-хімічні фактори 

6. Номенклатура справ, її типи та роль в організації раціонального ведення 

діловодства 

7. Типологія документа. Види документів. Сучасні способи збереження та 

передачі документної інформації 

8. Документ як явище світової культури. Історичні концепції документа як 

засобу комунікації людських спільнот 

9. Сучасні технічні можливості у роботі з інформацією. Офісна техніка та її 

використання для отримання, обробки і збереження документної 

інформації 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «АРХІВОЗНАВСТВО» 

 

1. Архівознавство як наукова дисципліна, предмет і об’єкт дослідження. 

Основні етапи розвитку українського архівознавства 

2. Принципи науковості, історизму, об’єктивності та всебічності в 

архівознавстві 

3. Методи архівознавства. Групи джерел, на яких ґрунтується 

архівознавство 

4. Мета й особливості організації науково-дослідної роботи в архівних 

установах. Етапи дослідження у процесі роботи над науково-дослідною 

темою 

5. Пріоритетні завдання та етапи інформатизації архівної справи і 



 

документальних ресурсів в Україні. Стан інформатизації та 

комп’ютеризації архівної галузі України 

6. Основні принципи експертизи наукової, історико-культурної та 

практичної цінності документів та порядок їх практичного застосування. 

Завдання експертних комісій (ЕК, ЕПК, ЦЕПК), їх функції та організація 

діяльності 

7. Суспільні функції архівів. Структурні підрозділи архіву та основні 

вимоги до робочого місця архівіста 

8. Поняття «Національний архівний фонд України». Структура НАФ. 

Основні групи документів НАФ 

9. Характеристика центральних державних архівів та місце їхнього 

розташування. Галузеві архіви та їх відмінність від центральних 

державних архівів. Форма власності архівів 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь та 
навичок абітурієнтів програмовим вимогам, з’ясування компетентності та 
оцінка ступеня підготовленості вступників для отримання освітнього ступеня 
магістр. 

Зміст тестових завдань побудовано на програмному матеріалі 
нормативних та варіативних дисциплін напряму і не виходить за його межі. 

Тестове завдання складається з восьми питань, які містять задачі трьох 
рівнів складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у 
процесі їх розв’язання. Перша група завдань складається з нормативних 
дисциплін, друга та третя групи з варіативних дисциплін. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 1. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г. Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 1. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 
розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 
математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх.  

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 3. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 
пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 
твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 
ілюстрованими.  



 

Оцінка три засвідчує повне та правильне розв’язання й обґрунтування 
одержаної відповіді. 

Оцінка два виставляється, якщо абітурієнт не закінчив розв’язання, 
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Оцінка один виставляється, якщо абітурієнт не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків та не одержав кінцевого 
результату. 

Оцінка нуль виставляється у всіх інших випадках. 
Максимальна сума балів за тестування – сто балів. 
На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 

проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове тестування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується підписами 
членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 
0-59 або 90-100 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна оцінка – 5 (п’ять) 
 
Загальна кількість балів – 68 (шістдесят вісім) 

підписи членів фахової 
комісії 

підпис голови фахової 
комісії 

 
На першій сторінці роботи вгорі справа проставляється (цифрами та 

прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-59, або 90-100 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 68 (шістдесят вісім) підписи членів фахової 

комісії 
підпис голови фахової 

комісії 
 

Перерахунок оцінок до 100-бальної системи відбувається за наступною 
шкалою 
           Таблиця 1 
Загальна 
оцінка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Одержана 
кількість 
балів 

0 25 45 60 64 68 72 76 80 84 90 95 100 

 
 


