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Курс І курс 
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Освітня програма 029.00.02 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  

Письмова 

(студентам пропонується дати лаконічні змістовні 

відповіді на теоретичне питання та виконати тестові 

завдання різних типів) 

Тривалість проведення: 2 академічні години на написання 

1 година на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів 

1 Теоретичне питання – 15 балів 

2. Тестові завдання - 25 балів 

Критерії оцінювання: 36-40 балів – відмінно; 

31-35 балів – дуже добре; 

26-30 балів – добре; 

21-25 балів – задовільно; 

16-20 балів – достатньо; 

11-15 балів – незадовільно з можливістю 

повторного складання; 

1-10  балів – незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу. 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, ЕНК 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=10419 

Орієнтовний перелік питань: 1. Розкрити сутність та значення документно-інформаційних 

потоків, масивів, фондів, ресурсів. 

2. Розглянути документну комунікацію, як підсистему 

соціальних комунікацій. 

3. Описати документно-інформаційні потоки у документній 

комунікації. 

4. Описати документно-інформаційні масиви у документній 

комунікації. 

5. Розкрити особливості застосування системного підходу 

до вивчення документно-інформаційних потоків і масивів. 

6. Визначити вплив факторів зовнішнього опосередкованого 

середовища і середовища прямої дії на документно-

інформаційні потоки і масиви. 

7. Визначити спільні та відмінні ознаки документно-

інформаційних потоків і масивів. 

8. Охарактеризувати атрибутивні і прагматичні 



властивості документно-інформаційних потоків і масивів. 

9. Розкрити основні параметри документно-інформаційних 

потоків і масивів. 

10. Розглянути зовнішні та внутрішні функції документно-

інформаційних потоків і масивів. 

11. Розкрити сутність структурування документно-

інформаційних потоків і масивів. 

12. Охарактеризувати документно-інформаційні потоки і 

масиви на основних етапах життєвого циклу документа. 

13. Визначити сутність циклічності функціонування 

документів у суспільстві. 

14. Висвітлити внесок видатних науковців у розробку методів 

дослідження документно-інформаційних потоків. 

15. Надати загальну характеристику основних етапів еволюції 

документно-інформаційних потоків і масивів. 

16. Описати загальні закономірності функціонування 

документно-інформаційних потоків і масивів 

17. Описати специфічні закономірності функціонування 

документно-інформаційних потоків і масивів 

18. Розглянути закономірності росту документно-

інформаційних потоків і масивів. 

19. Розкрити сутність розсіювання-концентрації документів у 

документно-інформаційних потоках і масивах. 

20. Розкрити сутність інформаційного вибуху та 

інформаційної кризи в системі формування документно-

інформаційних потоків. 

21. Розглянути соціально-демографічні, економіко-

географічні фактори впливу на швидкість росту 

документно-інформаційних потоків. 

22. Розглянути особливості старіння документів у 

документно-інформаційних потоках і масивах. 

23. Розглянути види та швидкість старіння різних видів 

документів у ДІП і ДІМ. 

24. Описати сутність актуалізації документів, її основні 

причини. 

25. Описати моделі збереження продуктивної здатності 

наукових документів. 

26. Охарактеризувати методи дослідження документно-

інформаційних потоків і масивів. 

27. Розкрити методику оцінювання динаміки старіння 

документів у документно-інформаційних потоках і 

масивах. 

28. Розкрити сутність оборотності документів у термінальних 

системах. 

29. Описати внесок провідних вчених у дослідження 

закономірностей росту документно-інформаційних 

потоків і масивів. 

30. Розкрити сутність фрагментарності як специфічної 

закономірності функціонування сучасних ДІП і ДІМ, її 

нарощування. 
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