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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 

бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за напрямом 

підготовки 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» допускаються особи, 

які мають документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста відповідної спеціальності. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Фахове вступне випробування має на меті: 

1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 

2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівня 

та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

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

вступне випробування: діловодство, документознавство, українська мова (за 

професійним спрямуванням), архівознавство, лінгвістичні основи документознавства. 

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. ДІЛОВОДСТВО, ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО  

2. УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)  

3. АРХІВОЗНАВСТВО  

4. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 

 

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 «УКРАЇНСЬКА МОВА  

(за професійним спрямуванням)» 

1. Державна мова – мова професійного спілкування 

2. Стилі сучасної української літературної мови 



3. Основи культури української мови 

4. Орфоепічні норми сучасної української мови 

5. Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні 

6. Морфологічні та словотвірні норми української мови у професійному 

спілкуванні 

7. Синтаксичні норми сучасної української мови у професійному спілкуванні 

8. Орфографічні норми  

9. Пунктуаційні норми 

10. Спілкування як інструмент професійної діяльності 

11. Риторика і мистецтво презентації 

12. Культура усного фахового спілкування 

13. Форми колективного обговорення професійних проблем 

14. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

15. Документація з кадрово-контрактних питань 

16. Довідково-інформаційні документи  

17. Етикет службового листування 

18. Обліково-фінансові документи 

19. Українська термінологія у професійному спілкуванні 

20. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 

21. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів 

 

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 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА» 

1. Документна лінгвістика як теоретико-прикладна дисципліна 

2. Теорія тексту 

3. Методи лінгвістичного дослідження тексту документа 

4. Композиція тексту службових документів 

5. Категорії тексту 

6. Лексико-стилістичні норми текстів документів 

7. Орфографічні норми текстів документів 

8. Морфологічні норми текстів документів 

9. Синтаксичні норми текстів документів 

10. Комунікативно-стилістичні якості мовлення фахівця у сфері 

документознавства 

11. Створення та редагування текстових електронних документів 

12. Розпізнавання документів у програмі Fine Reader 

13. Автоматичний переклад документів 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором однієї 
правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; 
В). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В     А Б В    А Б В 
 1.  ×    2. ×  ×    3. ×   

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за фахове 
вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується підписами 
членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами та 
прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової комісії 
(для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом голови фахової 
комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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