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І. Загальні положення

Програма додаткових вступних випробувань для вступу за ступенем 
«бакалавр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
(освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») галузі 
знань 02 «Культура та мистецтво» є засобом перевірки якості теоретичної і 
практичної підготовки абітурієнтів, які здобули диплом ОКР «молодший 
спеціаліст» за іншою спеціальністю.

До програми додаткових вступних випробувань включені питання з 
нормативних дисциплін, а саме: «Документознавство», «Документно- 
інформаційні комунікації», «Мова ділового документа». Це дозволить 
перевірити стан підготовки майбутніх бакалаврів з документознавства та 
інформаційної діяльності, виявити їхнє вміння самостійно поповнювати свої 
знання, орієнтуватись у швидкому потоці наукової інформації з 
документаційного забезпечення управління, вміти на практиці їх 
використовувати та показати професійну підготовленість для здобуття ступеня 
«Бакалавр».

ІІ. Організаційно-методичні рекомендації
Додаткове вступне випробування проводиться з метою виявлення 

вступників, які досягли відповідного професійного рівня та отримали необхідні 
знання для подальшого вдосконалення професійної діяльності в галузі 
документаційного забезпечення управління.

Під час випробування абітурієнт повинен знати:
• поняттєво-термінологічний апарат циклу базових і професійно-

орієнтованих дисциплін та циклу гуманітарної, соціально -
економічної підготовки;

• об’єкт, предмет, структуру і методи документознавства як наукової 
дисципліни;

• еволюцію документа як носія інформації;
• характеристики документа як системного об'єкта;
• методи і способи документування;
• форми реалізації документної комунікації;
• системи документних комунікацій;
• класифікацію і типологізацію документів;
• види видань і неопублікованих документів;
• характеристики документів на новітніх носіях інформації;
• законодавство України, державні стандарти, інші нормативні та 

методичні документи із документаційного забезпечення управління;
• правила діловодства в установах, організаціях і підприємствах 

України;
• уніфіковану систему організаційно-розпорядчих документів, правила 

складання та оформлення документів;
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• структуру, завдання, функції і посадовий склад працівників і служб 
документаційного забезпечення України;

• правила та порядок складання, оформлення службових документів, 
організацію роботи з ними;

• особливості лексико-семантичного складу та структурно- 
словотвірних засобів провідних терміносистем.

Під час випробування абітурієнт повинен уміти:
• застосовувати раціональні прийоми пошуку, збору, приймання та 

опрацювання документної інформації;
• використовувати документи різних типів і видів в документно- 

комунікаційних структурах;
• використовувати державні стандарти, інші нормативні та методичні 

документи для документаційного забезпечення управління;
• застосовувати раціональні прийоми складання та оформлення усіх 

видів службових документів: організаційно-розпорядчих, довідково- 
інформаційних, обліково-фінансових, господарсько-договірних, 
особових.

• проводити термінологічне та тематичне редагування документів.
Додатковий вступний іспит передбачає перевірку знань, умінь та навичок з

нормативних дисциплін, шляхом виконання тестових завдань.
На виконання тесту відведено 120 хвилин.
Екзаменаційний білет містить 25 тестових завдань, які охоплюють всі 

дисципліни, що винесені на додатковий вступний іспит.
Оцінка за додатковий вступний іспит виставляється за шкалою склав / не 

склав. Зокрема, алгоритм оцінювання має форму: 25*8 = 200 балів.
У загальному підсумку оцінку «відмінно» одержує абітурієнт, який 

отримує від 180 до 200 балів; «добре» - від 140 до 179 балів; «задовільно» 
- від 100 до 139 балів, ті, хто отримав оцінку нижчу за 100 балів - отримує 
оцінку «незадовільно».

При цьому використовуються наступні критерії оцінювання додаткового 
іспиту:

Критерії оцінювання знань

Рівні
навчальних
досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий 
до 100 балів 
(не склав)

Абітурієнт не володіє основними знаннями екзаменаційних 
дисциплін, не знає фактичного матеріалу.
Абітурієнт виявляє дуже слабке володіння основними 
знаннями екзаменаційних дисциплін, не знає фактичного 
матеріалу. Не володіє поняттєво-термінологічним апаратом 
основних професійно-орієнтованих дисциплін
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Середній 
100-139 балів 
(склав)

Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та 
практичного матеріалу, слабко орієнтується в особливостях 
класифікації документів різних типів та видів. Має деякі 
знання та практичні навички роботи з документами.
Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та 
практичного матеріалу, слабко орієнтується в особливостях 
класифікації документів різних типів та видів. Має деякі 
знання та практичні навички роботи з документами та середні 
професійні дані. Відповідь на запитання недостатньо 
обґрунтована.
Абітурієнт виявляє недостатні знання з теоретичного та 
практичного матеріалу, допускає неточності у виконанні 
практичних завдань. Має посередні професійні навички щодо 
створення службових документів, деяку схильність до 
професійного спілкування. Відповідь неповна. Відсутній 
логічний зв'язок між деякими положеннями.

Достатній 
140-179 балів 
(склав)

Абітурієнт володіє практичними навичками, але допускає 
неточності в теоретичних знаннях та виконанні практичних 
завдань. Має професійні дані для складання та оформлення 
службових документів. Застосовує раціональні прийоми. 
Абітурієнт володіє практичними навичками складання та 
оформлення службових документів, але допускає неточності в 
теоретичних знаннях. Має професійні дані ведення діловодних 
процесів. Виявляє методичність, застосовує раціональні 
прийоми.
Абітурієнт добре володіє практичними навичками, але 
допускає неточності в теоретичних знаннях. Має професійні 
дані для складання та оформлення службових документів. 
Виявляє методичність, в достатній мірі застосовує раціональні 
прийоми. Відповідь повна, але логічне обґрунтування 
непослідовне.

Високий 
180-200 балів 
(склав)

Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та 
практичними навичками складання та оформлення службових 
документів, має достатні професійні дані для ведення 
діловодних процесів. Виявляє методичність, достатньо вміло 
застосовує раціональні прийоми документообігу.
Абітурієнт володіє основними теоретичними знаннями та 
практичними навичками складання та оформлення службових 
документів, має достатні професійні дані для ведення 
діловодних процесів. Виявляє методичну досконалість, вміло 
застосовує раціональні прийоми опрацювання документної 
інформації.
Абітурієнт блискуче володіє теоретичними знаннями та 
практичними навичками складання та оформлення службових 
документів, має професійні дані для ведення діловодних 
процесів. Виявляє методичну досконалість, вміло застосовує 
раціональні прийоми опрацювання документної інформації.
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Відповідь повна, логічно обґрунтована, правильно використані 
наукові терміни._______________________________________

ІІІ. Перелік питань та список літератури з окремих дисциплін для 
підготовки до вступних випробувань

1. Мова ділового документа

1. Культура фахового мовлення.
2. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, 

спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення.
3. Літературна мова. Мовна норма. Види норм
4. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.
5. Мова і професія.
6. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.
7. Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності.
8. Основні закони риторики.
9. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання.
10.Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, 

службова нарада та переговори.
11. Основні правила ділового спілкування.
12. Мовленнєвий етикет.
13. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, 

прийомів та по телефону.
14. Терміни і термінологія.
15. Лексика за сферою вживання.
16. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.
17. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).
18. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми.
19. Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова.
20. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.
21. Орфографічні норми сучасної української літературної мови.
22. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти 

норм
23. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови
24. Документ — основний вид ділового мовлення. Загальні вимоги до 

складання документів.
25. Види документів та їх класифікація.
26. Правила оформлення сторінки. Вимоги до тексту документа.
27. Реквізити документів та вимоги до їх написання.
28. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, 

накази щодо особового складу, резюме, заява.
29. Довідково — інформаційні документи.
30. Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного 

листування. Етикет ділового листування.
31. Телеграма. Факс.
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32. Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, 
запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. 
Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.

33. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів
34. Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки)

Основна
Список рекомендованої літератури

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: [навчальний посібник] / Глущик С.В., 
Дияк О.В., Шевчук С.В. -  К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів / М.Г. Зубков — Харків: Торсінг, 
2001.- 384 с.

3. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне 
спілкування / Загнітко А.П., Данилюк І.Г. -  Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 
2004. -  480 с.

4. Культура фахового мовлення: [навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.] 
-  Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -  572 с.

5. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування / Мацюк З.О., 
Станкевич Н.І. -  К.: Каравела, 2005.

6. Мацько Л.І. Культура українського фахового мовлення: навч. посіб. / 
Мацько Л.І., Кравець Л.В. -  К.: ВЦ "Академія", 2007. -  360 с.

7. Токарська А.С., Українська мова фахового спрямування для юристів / 
Токарська А.С., Кочан І.М. -  К. : Знання, 2008. -  413 с.

8. Український правопис [НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. 
Потебні].- К., 2003. -  240 с. (Інститут української мови)

9. Унівесальний довідник-практикум з ділових паперів [за ред. 
Л. О.Пустовіт]. -  К.: Довіра, 2000 -  1017 с.

10. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: [навчальний 
посібник] / С.В. Шевчук. -  К.: Арій, 2008. -  424 с.

11. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: [модульний курс.] / 
С.В.Шевчук. -  К., 2008 -  448 с.

12. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення: [навчальний 
посібник] /Шевчук С.В., Кабиш О.О. -  К.: Арій, 2008. -  160 с.

Додаткова
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: [підручник] / 

Ф.С. Бацевич -  К.: Видавничий центр «Академія», 2004. -  344 с.
2. Мацько Л.І. Стилістика української мови: [підручник] / Мацько Л.І., 

Сидоренко О.М., Мацько О.М. -  К.: Вища школа, 2003. -  462 с.
3. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної 

дисципліни «Ділова українська мова у державному управлінні» / 
Укладачі: Плотницька І.М., Калашнікова С.А., Манако А.Ф. -  К.: 
Міленіум, 2003. -  58 с.

4. Мозговий В.І. Ділова мова у таблицях. / Мозковий В.І., Семенова Л.П., 
Лазарева Л.К. -  Донецьк: РВ ДонНТУ, 2003. -  106 с.
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5. Посібник з теорії і практики ділової української мови / [укладач: 
Антонюк Т.М.] -  Чернівці: 2000. -  57 с.

6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: [навчальний 
посібник] / Я. Радевич-Винницький. -  К.: Знання, 2006. -  291 с.

7. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. -  К.: 
Освіта, 2008 -  254с.

2. Документознавство

1. Сутність поняття «документ» в документознавстві.
2. Бізнес-план як вид економічної системи документації.
3. Історичний розвиток документознавства як науки.
4. Звіт про виробничу практику як вид наукової системи документації.
5. Сутність соціальної інформації в документознавстві.
6. Депонований рукопис як вид неопублікованого документа.
7. Методи та способи документування.
8. Еволюція розвитку документознавства як метанауки.
9. Особливості економічної системи документації.
10. Інформаційна складова документа.
11. Матеріальна складова документа.
12. Особливості документа як артефакту.
13. Сутність документної комунікації.
14. Особливості голографічних документів.
15. Документознавство як наука та навчальна дисципліна.
16. Автореферат як вид наукової системи документації.
17. Основні етапи розвитку документознавства як науки.
18. Завдання документно-комунікаційної системи.
19. Особливості електронних книг.
20. Модель документної комунікації.
21. Поняття про класифікації документів.
22. Особливості електронних видань.
23. Розвиток носіїв інформації.
24. Класифікація видань за інформаційною складовою.
25. Сучасні концепції розвитку документознавства.
26. Особливості патентної документації.
27. Сучасні погляди на структуру документа.
28. Класифікація електронних видань.
29. Картографічні видання.
30. Система документації офіційного походження.

Основна
Список рекомендованої літератури

1. Асеев, Г. Г. Электронный документооборот [Текст] : учебник / Г.Г.Асеев. 
-  К. : Кондор, 2007. -  500 с.
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2. Актуальні питання документознавства: історія та сьогодення : матеріали 
I Регіон. наук.-практ. конф. з документознавства / Луган. пед. ун-т ім. 
Т. Шевченка. -  Луганськ : Альма-матер, 2008. -  192 с.

3. Алексеева Е. В. Документ в системе социальных коммуникаций /Е.В. 
Алексеева. Вестн. Рос. гос. гуманитар. ун-та. -  2008. -  № 8. -  С. 90 -  103.

4. Бездрабко В.В. Поль Отле і наука про документ / В.В.Бездрабко / 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -  2007. -  № 4. -  
С.6 -  10.

5. Бездрабко В.В. К.Г. Мітяєв і становлення документознавства / 
В.В. Бездрабко / Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -  
2008. -  № 1. -  С. 8 -  21.

6. Бєлоусова І.О. Основні етапи розвитку документознавства // І.О. 
Бєлоусова /Актуальні питання документознавства: історія та сьогодення: 
Матеріали І регіональної науково-практичної конференції. -  Луганськ: 
Альма-матер. -  2008. -  С.10 -  13.

7. Галузевий стандарт вищої освіти України: Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика "бакалавр" за спеціальністю 6.020100 
"Документознавство та інформаційна діяльність" напряму підготовки 
0201 "Культура" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв ; член роб. групи М. С. Слободяник. -  Вд. офіц. - К., 2004. - 
70 с.

8. Г алузевий стандарт України «Документи з паперовими носіями. Правила 
зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги» // Архіви 
України. -  2001. -  № 1-2.

9. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: 
проблеми науки, освіти, практики: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. 
конф., Київ, 19-21 трав. 2009 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і 
мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності; М. С. Слободяник (голова 
редкол.). -  К., 2009. -  320 с.

10. Документознавство: Словник-довідник термінів і понять: [Навч. посіб. -  
2-ге вид., стер. Рекомендовано МОН ] / Швецова-Водка Г.М. — К., 2012. 
— 319 с., тв. пал., (ст. 16 пр.).

11.Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління та місцевого 
самоврядування: підручник / Іванова Т.В., Піддубна Л.П. -  К.: 2007 -  359 
с.

12.Іванова Т. В. Муніципальне діловодство: навч. посібник. / Іванова Т.В., 
Піддубна Л. П. -  К.: Либідь, 2004. -  312 с.

13. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство [текст]: Навч. посіб. для 
вищ. навч. закл. культури і мистецтв / С.Г. Кулешов.. -  К.: ДАКККіМ, 
2003. -  58 с. (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв)

14. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: [учебник] / Н.Н. Кушнаренко. -  К.: 
Знання, 2008.- 460 с.

15. Кушнаренко Н. М. Спеціальне документознавство : навч. посіб. [для 
дистанц. навч.] / Н. М. Кушнаренко, Ю. В. Трач / - К. : Ун-т "Україна", 
2010. — 280 с. (за наук. ред. Г. М. Швецової-Водки) (Відкрит. міжнар. ун
т розвитку людини "Україна")/
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16. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. 
Кушнаренко, В. К. Удалова. -  К.: Знання, 2006. -  331 с. -  (Серія «Вища 
освіта ХХІ століття»).

17. Ларьков Н.С. О предмете и объекте документоведения как 
междисциплинарного научного направления // Н.С. Ларьков / Документ в 
парадигме междисциплинарного подхода : Материалы Второй Всерос. 
науч.-практ. конф. (г. Томск, 27-28 окт. 2005 г.) / Томск. гос. ун-т и др. -  
Томск, 2006. -  С. 17-25.

18. Ларьков Н.С. Документоведение: [учеб. пособ. Для вузов] /Н.С. Ларьков.
-  М.: АСТ: Восток -  Запад, 2006. -  432 с.

19. Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, 
Н. О. Леміш. -  К. : Ліра-К, 2010. — 393 с.

20. Плешкевич Е.А. Современные проблемы документоведения. Обзор // Е.А. 
Плешкевич / Науч. и техн. информ. Сер. 1. Орг. и методика информ. 
работы. -  2006. -№  11. -  С. 3 -10.

21. Сурмін Ю.П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація : 
[навч.-метод. посіб.] / Ю. П. Сурмін;. -  К. : НАДУ, 2008. -  184 с. 
(Національна академія державного управління при Президентові України, 
Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування)

22. Структура сучасного документознавства / Слободяник М. // Вісник 
Книжкової палати. -  2003. -  № 4. -  С.18 -  21.

23. Сокова А.Н. Документоведение как научная дисциплина: объект, 
предмет, основные задачи // А.Н. Сокова / Документирование 
управленческой деятельности: Сб. науч. тр. / ВНИИДАД. -  М., 2004. -  
№4. -  С. 5 -  30.

24. Столяров Ю.Н. О дисциплинах общепрофессионального блока в проекте 
учебного направления «Библиотечно-информационная деятельность» // 
Ю.Н. Столяров/ НТБ -  2004. -  № 4. -  С. 13 -  19.

25. Развитие понятия «документ» с внедрением новых информационных 
технологий / Филенко Е. Н. // Вестн. Рос. гос. гуманитар. ун-та. -  2008. -  
№ 8. -  С. 269 -280.

26. До питання про історію розвитку документознавства / Швецова-Водка Г. 
// Вісник Книжкової палати. -  2008. -  № 7. -  С. 15 -  16.

27. Швецова-Водка Г. Определение объекта и предмета документоведения / 
Г. Шведова-Водка// НТБ. -  2008. -  № 4. -  С. 30 -  43.

28. Швецова-Водка Г.М. Документознавство [текст]: навч. посіб. / Г.М. 
Швецова-Водка. -  К. : Знання, 2007. -  398с.

Додаткова
1. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ 3017-95. -  [Чинний 

від 1996-01-01]. -  К., 1995. (Національний стандарт України)
2. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення: ДСТУ 3018-95

-  [Чинний від 1996-01-01]. -  К., 1995. (Національний стандарт України)
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3. Г алузевий стандарт України «Документи з паперовими носіями. Правила 
зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги» // Архіви 
України. -  2001. -  № 1-2.

4. Державний класифікатор управлінської документації: ДК 010-98. -  К., 
1999.

5. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 
3843-99. -  К., 2000.

6. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 
документів: ДСТУ 4163-2003. -  К., 2003. (Національний стандарт
України)

7. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до 
побудови: ДСТУ 3844-99. -  К., 2000. (Національний стандарт України)

8. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94 -  
[Чинний від 1995-07-01]. -  К., 1994. (Національний стандарт України)

9. Про внесення змін до закону України “Про Національний архівний фонд і 
архівні установи: Закон України //Архіви України. -  2002. -  № 1-3. -  С. 3
23.

10. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України 
// Голос України. -  1992. -  8 грудня.

11. Про інформацію: Закон України // Голос України. -  1992. -  13 листопада.
12. Про науково-технічну інформацію: Закон України // Голос України. -  

1993. -  23 липня.
13. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України // 

Архіви України. -  1993. -  № 4-6. -  С. 4-15.
14. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: 

ДСТУ 2392-94 -  [Чинний від 1995-01-01] -  К., 1994. (Національний 
стандарт України)

15. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний 
опис, аналіз документів. Терміни та визначення: ДСТУ 2394-94. -  К., 1994. 
(Національний стандарт України)

16. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його 
предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги: ДСТУ 
2395-94 -  [Чинний від 1995-01-01]. -  К., 1994. (Національний стандарт 
України)

17. Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та 
визначення: ДСТУ 2628-94 -  [Чинний від 1995-01-07]. -  К., 1994. 
(Національний стандарт України)

18. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення: ДСТУ 
2737-94 -  [Чинний від 1995-07-01]. -  К., 1994. (Національний стандарт 
України)

19. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України // 
ВВР. -  1998. -  №27 -  28. -  С.182.

20. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки: Закон України - [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: //http://www.mon.gov.ua
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21. Про електронний цифровий підпис: Закон України// Вісник Держ. 
комітету архівів України. -  2003. -  Вип. 2 (14). -  С. 23-32.

22. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон 
України// Вісник Держ. комітету архівів України. -  2003. -  Вип. 2 (14). -  
С. 15-22.

23. Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента 
України та органів державної влади: Указ Президента України від 14 
липня 2000 року №887 - [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887/2000 - Назва з екрану

24. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 
2001 року “Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної 
політики та забезпечення інформаційної безпеки України: Указ 
Президента України [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua -  Назва з екрану.

3. Документно-інформаційні комунікації

1. Етапи формування, ознаки та складові інформаційного суспільства.
2. Зміст понятя «комунікативний простір».
3. Сутність, функції соціальної комунікації в інформаційному суспільстві.
4. Розуміння інформації в теорії комунікації.
5. Загальна структура соціального комунікаційно-інформаційного процесу.
6. Комунікація: зміст поняття, підходи до визначення.
7. Елементарна схема, відмінні ознаки, формула і стандартна модель 

комунікації.
8. Складові елементи процесу комунікації як одиниці аналізу комунікації.
9. Етапи комунікаційного процесу.
10. Визначення поняття “документ” в теорії комунікації.
11. Модель комунікації К.Шеннона і У.Уівера.
12. Модель комунікації Гарольда Лассвелла.
13. Моделі комунікації Р. Якобсона.
14. Види комунікації за складом комунікантів.
15. Типологія комунікації російського вченого А. Соколова.
16. Функції комунікації.
17. Основні види, рівні і форми комунікаційної діяльності.
18. Комунікаційний канал як матеріальна сторона соціальної комунікації: 

підходи до визначення, класифікація за пропускною спроможністю і за 
придатністю для різних видів повідомлень.

19. Характеристика природних комунікаційних каналів.
20. Виникнення і розвиток штучних комунікаційних каналів.
21. Огляд еволюції комунікаційних каналів.
22. Типологія комунікаційних каналів.
23. Відображення біфуркації комунікаційних каналів за допомогою «дерева 

КК».
24. Закономірності розвитку комунікаційних каналів, що демонструє дерево 

КК.
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25. Усна і письмова комунікації: характеристика, переваги, недоліки.
26. Характеристика 7 еволюційно-інформаційних етапів у розвитку людської 

цивілізації і соціальних комунікацій.
27. Поняття про ДК. Система документної комунікації у ХХ ст.
28. Процеси контура усуспільнення і контура обробки документів в 

документно-комунікаційній системі.
29. Місце книги у структурі соціального комунікаційно-інформаційного 

процесу.
30. Сутність і значення документних потоків та масивів.
31. Документні потоки та масиви як системні об'єкти.
32. Види документних систем суспільства за класифікацією Ю.М.Столярова.
33. Спільні та відмінні ознаки документних потоків та масивів.
34. Сутність атрибутивних властивостей ДП та М.
35. Основні форми комунікаційної діяльності.
36. Сутність прагматичних властивостей ДП та М.
37.Основні інститути документної комунікації, їх діяльність у контурах 

обробки документів.
38. Функції ДП та М, їх розподіл на зовнішні та внутрішні.
39. Змістовні та формальні ознаки структурування ДП.
40. Процеси етапу життєвого циклу документа -  документогенезу.
41. Особливості етапу життєвого циклу документа -  

документорозповсюдження.
42. Документовикористання як важливий етап життєвого циклу документіа у 

суспільстві.
43. Функції документих інститутів із забезпечення суспільства документною 

інформацією.
44. Зміст поняття «ДФ». Документ як елемент ДФ.
45.2 групи, на які подіялють ДФ у суспільстві. Ознаки ДФ.
46. Властивості ДФ.
47. Повнота ДФ: документа, інформаційна. Кількісні показники повноти 

фонду.
48. Бібліотечний фонд: поняття, функції, процес комплектування.
49. Документопостачання і ринок документів.
50. Облік фонда: поняття, об’єкти, види обліку.
51. Обробка і розмішення документів фонду.
52. Збереженість і реставрація ДФ.
53. Соціально-комунікаційні інститути: сутність, поняття та функції.
54. Модедь документної системи «бібліотека», «архів», «книжкова справа».
55. Сутність комунікацій у системі управління підприємством.
56. Рівні комунікацій в організації.
57. Види організаційних комунікацій.
58. Комунікаційні мережі в системі управління.
59. Підходи до розроблення систем інформаційного забезпечення 

управління. Типи інформаційних систем в комунікаціях.
60. Хронологія суспільних комунікаційних систем. Археокультурна 

словесність. Мануфактурна неокультурна книжність.
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етап61. Транзитні документні системи, які забезпечують
документорозповсюдження.
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