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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з «Інформаційної діяльності у бізнесі,
політиці та державному управлінні» – з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних
навичок вступників, які вступають на основі освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня
з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання
за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа в межах ліцензованого обсягу спеціальності.
2. Форма фахового вступного випробування.
Випробування проходить у декілька етапів:
- на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів,
що виносяться на вступне фахове випробування;
- абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у
письмовій формі. Тривалість письмового етапу – 60 хвилин;
- співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;
- обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам.
3.Білети: структура білету.
Білет фахового вступного випробування містить два запитання.
Перше питання має виявити знання студентів про історію розвитку інформаційної
діяльності, особливості застосування документів у різних галузях виробництва,
професійні права та обов’язками фахівця-документознавця, вимоги до його особистості та
діяльності. Друге питання – із дисциплін «Комп’ютерно-технологічні засоби в
інформаційній, бібліотечній та архівній справі», «Книгознавство та історія книги»,
«Візуалізація даних».
4. Вимоги до відповіді вступника.
1. Абітурієнти мають визначити історичні, соціально-економічні, культурні
передумови виникнення книги і книгознавства.
2. Абітурієнт повинен володіти знаннями про використання технологій
електронного урядування та електронного документообігу.
3. Абітурієнти мають розрізняти особливості візуального контенту в ЗМІ.
Абітурієнти повинні знати:
- вимоги до професії документознавця;
- права та обов’язки документознавця в різних сферах його професійної діяльності на
різних її етапах;
- основні історичні етапи та провідні осередки розвитку рукописного книготворення у
світі;
- основні історичні етапи та провідні осередки розвитку друкарства у світі;
- фундаментальні дослідження з історії видавничої справи зарубіжних та українських
дослідників;
- сутність поняття «комп’ютерні технології» та характеристики сучасного етапу розвитку
інформаційного суспільства;
- технічні пристрої, що використовуються в сучасній інформаційній, бібліотечній та
архівній справі;
- специфіку роботи в мережі інтернет, технології пошуку необхідної інформації;
Абітурієнти повинні уміти:
- розкривати зміст головних понять та категорій концепції професійного спрямування;
- оперувати поняттями та термінами з історії видавничої справи у майбутній професійній
діяльності;

- використовувати досвід кращих попередників фаху в структуруванні та редагуванні
сучасних видань;
- використовувати мережу інтернет як одне з джерел інформації та засіб професійної
комунікації;
- створювати інтернет-повідомлення з урахуванням професійних потреб.
ІІ. Критерії оцінювання
Відповіді абітурієнтів оцінюються за такими критеріями: розподіл балів
здійснюється в рівнозначній кількості з двох запитань. Перше запитання від 0 до 100
балів, друге – від 0 до 100.
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:
Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння:
в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише основної, але й
додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки,
використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить приклади.
Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна,
логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в
неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість
у визначенні понять.
Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока,
містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння:
в загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при висвітленні
понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив такі
знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
ІІІ. Структура програми
Тема 1. «Вступ до спеціальності»
Ділові комунікації: основні поняття і форми.. Стан сучасної інформаційної справи в
Україні. Організація роботи з інформацією за кордоном. Різновиди запису інформації:
предметне «письмо», піктографічне письмо, ідеографічне письмо, звукове письмо.
Поняття «інформація». Форми існування інформації. Принципи класифікації соціальної
інформації. Джерела інформації: друковані видання, електронні джерела, джерела
статистичної інформації, реклами, виставки, конференції (презентація). Загальна
характеристика інформаційної діяльності. Види і напрями інформаційної діяльності.
Складові інформаційної діяльності. Проблеми розвитку ринку інформаційних технологій
в Україні. Загальна характеристика поняття «інформаційні посередники». Бібліотеки як
універсальна форма інформаційного посередництва.
ЗМІ як потужний ресурс
інформаційного посередництва. Поняття інформаційної революції. Основні ознаки
інформаційної революції. Нові інформаційні технології. Ринкова інфраструктура
інформаційного середовища. Сутність і зміст поняття інформаційного простору. Види і
форми інформаційної діяльності в суспільстві. Cучасний стан інформаційного простору
України. Процес глобалізації, його позитивні і негативні наслідки. Поняття іміджу та його
види. Імідж України, його складові. Технології формування іміджу. Поняття і сутність
інформаційних війн. Інформаційні війни минулого та їх причини в майбутньому.
Проблеми захисту та збереження інформації. Документ як базове поняття
документознавства. Специфіка структури документа. Поняття «реквізит», «формуляр

документа». Поняття методу і способу документування. Кодування інформації за
допомогою коду, знака та мови: базові визначення. Поняття про класифікацію документів
(класифікування, ієрархія, дихотомія, фасет, співвідношення типології та класифікації).
Тема 2. «Комп’ютерно-технологічні засоби в інформаційній, бібліотечній та
архівній справі»
Функціонування комунікації в сучасному інформаційному суспільстві. Роль і
завдання інформаційних служб. Історична еволюція та сучасний стан інформаційних
технологій. Гаджети в системі сучасних соціальних комунікацій. Поняття „операційна
система”. Класифікації операційних систем. Версії операційних систем Windows.
Найпоширеніші програми створення презентацій. Основні поняття при роботі в системі
Microsoft Power Point. Різниця між файловими розширеннями .ppt i .pps. Основи
психології сприйняття презентації, засоби створення ефективної та ефектної презентації.
Впровадження автоматизованих інформаційних систем у бібліотечні технологічні
процеси. Сучасні комп’ютерні засоби для пошуку документів, передачі масивів даних
іншим організаціям, підготовки видань. Сучасні напрямки технічного розвитку бібліотек:
автоматизований облік і ведення бібліотечної статистики, творення інноваційних
продуктів (електронних каталогів, повнотекстових баз даних, бібліотечних веб-сайтів),
впровадження сучасних сервісних послуг (віртуальної довідки, електронного замовлення,
електронної доставки документів, скайп-консультування).
Тема 3. «Книгознавство та історія книги»
Передумови виникнення письма.Недоліки первинних типів письма. Поняття та
характеристика піктографії та ідекографії. Найдавніші зразки писемності. Походження і
розвиток алфавіту. Передумови винаходу друкарства. Основні складові традиційного
книгодрукування. Книговидавнича діяльність І. Федорова в Острозі. Книговидання та
книжкова торгівля, загальні тенденції. Енциклопедії, поява періодичних видань.
Нововведення у виробництві та оформленні книг, зміни в техніці ілюстрування.
Бібліотеки. Цензура. Характерні ознаки і тенденції розвитку книжкової справи в світі в
ХIХ ст. Державна політика зарубіжних країн в галузі книговидання. Характерні ознаки
роботи західних видавництв. Маркетинг у книжковій справі. Експорт книжкової
продукції. Поняття про авторське право і суміжні права. Структура книжкового випуску.
Найкрупніші видавництва світу. Проблеми стандартизації у книжковій справі.
Маркетингова політика і
книжковий бізнес.Міжнародне сівробітництво
у
книговидавничій справі. Критерії якості друкованих видань. Стандарти і критерії якості
книги. Зміст поняття «бібліополістика». Структура книготорговельного знання і його
місце в системі книгознавства. Сучасний стан книжкової торгівлі: кількість та види
підприємств, основні напрями діяльності.
Тема 4. «Візуалізація даних»
Явище візуальної комунікації: загальна характеристика. Феномени «інформаційний бум»
та «кліповість мислення» як чинники розвитку візуалізації інформації. Візуалізація даних:
теоретичні концепції дослідження. Типи візуального контенту в ЗМІ. Інфографіка як
спосіб візуалізації інформації. Інфографіка як метод та як синтетичний жанр
журналістики. Діаграми, графіки, карти, піктограми, схеми, таблиці, календарі як способи
візуалізації інформації. Сторіленд та таймлайн: особливості організації інформації.
Фотографія як візуальна форма. Малюнки як вид візуальної інформації. Особливості
застосування способів візуалізації. Застосування візуалізації в бізнесовій сфері,
діловодстві та мас-медіа. Етично-моральні засади візуалізації даних. Роль кольору у
візуалізації контенту. Структурні складники інфографіки.
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