МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
(скорочений термін навчання – 3 роки )
зі спеціальності
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
(код та найменування)

(освітня програма Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)

у 2018 році

Харків
2018

ВСТУП
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»_______________________
(код та найменування)

(освітня програма Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
відбувається відповідно до «Правил прийому на навчання до Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» у 2018 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту,
який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності, склад якої
затверджується наказом ректора Університету.
До фахового іспиту входять питання за темами:
- Архівознавство
- Діловодство
- Українська мова
Перелік питань за темами наведений у програмі.
Критерії оцінювання знань
1. Результат фахового іспиту визначається за шкалою від 100 до 200
балів.
2. Екзаменаційний білет складається з 20-ти закритих тестових завдань
(по 5 завдань із тем «Архівознавство» та «Діловодство», 10 завдань із теми
«Українська мова»). Серед запропонованих у білеті відповідей на тестове
завдання вступнику слід обрати одну правильну. Правильна відповідь на
тестове завдання оцінюється у 5 балів, неправильна – у 0 балів.
3. Мінімальна кількість балів за вступне випробування, визначених за
шкалою, зазначеною в п.1, з якими вступник допускається до участі у конкурсі,
складає 120 балів.

1 Питання за темою Архівознавство_______________________
(найменування)

Архівознавство
як
наука.
Предмет
архівознавства.
Об'єкт
архівознавства. Зародження та розвиток науки про архіви. Основні терміни та
визначення. Методи архівознавчих досліджень. Принципи архівної праці.
Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами.
Історичне та документознавче архівознавство.
Історія архівної справи. Найдавніші архіви. Витоки архівної справи.
Архіви на Стародавньому Сході. Давньогрецька архівна справа. Папірологічні
архіви. Архівна справа в середні віки. Монастирські та феодальні архіви.
Розвиток архівної справи у нові та новітні часи. Початок архівної справи в
Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київської Русі. Архіви
Литовсько-Польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.). Архіви та
архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVII-XVIII ст.).
Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIII-XIX ст. Архіви та архівна
справа доби української революції (1917-1920 рр.). Архівне будівництво в
Україні за часів радянської влади (1920-1990 рр.). Розвиток національної
архівної справи в незалежній Україні.
Архівні системи сучасних держав. Поняття «архівна система», «система
архівних установ» і «мережа архівних установ». Типи архівних систем.
Централізовані та децентралізовані архівні системи. Архівна система Франції.
Архівна система США. Децентралізовані системи Германії та Великої Британії.
Система архівних установ України. Структура архівної системи
України. Нормативна база функціонування архівних установ. Державний
комітет архівів України. Система Держкомархіву України. Центральні державні
архіви України. Місцеві державні архіви. Комунальні архіви. Проблема
відомчих архівів в Україні. Галузеві державні архіви. Архівні підрозділи
державних наукових установ, музеїв та бібліотек. Архівні підрозділи органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних
підприємств, установ та організацій. Архівні підрозділи об'єднань громадян,
релігійних організацій, а також підприємств, заснованих на приватній формі
власності. Архівні установи, засновані фізичними особами.
Національний архівний фонд України. Поняття Національний архівний
фонд (НАФ). Порядок віднесення документів НАФ до унікальних, внесення їх
до Державного реєстру Національного культурного надбання та зберігання.
Склад і структура НАФ України. Основні групи документів в структурі НАФ
України. Комплектування державного архіву документами НАФ. Закон
України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».
Організація архівних документів. Положення про організацію архівних
документів. Організація документів на рівні системи архівних установ.
Організація документів на рівні архіву. Основні принципи і методи
фондування. Організація документів на рівні справи. Поточна організація
документів.

Експертиза архівних документів та комплектування архівів. Поняття
експертизи документів. Критерії експертизи документів НАФ. Рівні експертизи
документів. Етапи та порядок експертизи. Порядок утворення та
функціонування експертних комісій. Унікальні документи та їх визначення.
Державна реєстрація документів НАФ. Переліки документів та їх значення для
експертизи. Організація комплектування державного архіву. Організація
комплектування архіву організації.
Облік архівних документів. Поняття «облік архівних документів».
Вимоги до архівних документів: єдність обліку з структурною організацією
архівних документів; єдність обліку з системою зберігання документів;
централізація; уніфікація; динамічність; достовірність; повнота. Облікові
документи архіву. Книга обліку надходжень документів на постійне зберігання;
список фонду архіву; перелік фондів, що містять особливо цінні документи;
аркуші архівного фонду архівний опис; реєстр описів; паспорт архіву; картка
архівного фонду.
Описування архівних документів. Архівне описування: поняття, види.
Завдання архівного описування. Одиниці описування. Елементи описування та
інформаційні характеристики. Заголовок справи. Шифр. Анотація документів.
Визначення оригінальності чи копійності документів, ступеня повноти, способу
відтворення; крайні дати документів справи. Принципи описування архівних
документів. Правила описування архівних документів.
Система довідкового апарату архівів. Поняття «система довідкового
апарату». Типо-видова структура довідкового апарату архівів. Типи архівних
довідників: Центральний фондовий каталог; фондовий каталог архіву; архівний
опис; архівний каталог; путівник по фондам архіву; покажчик; огляд
документів; анотований реєстр описів. Основи створення довідкового апарату.
Шляхи використання довідкового апарату архівів.
Технологія зберігання документів в архівах. Роль і значення
забезпечення збереження архівних документів. Програма збереження
бібліотечних та архівних фондів на 2006-2010 рр. Організація зберігання
документів. Нормативи для зберігання документації. Фактори, що впливають на
зберігання документів. Фізико-хімічні фактори. Біологічні фактори.
Температурно-вологісний режим. Світловий режим. Санітарно-гігієнічний
режим. Охоронний режим. Пожежна безпека архівних документів. Реставрація
та консервація архівних документів.
Використання архівної інформації. Етапи забезпечення споживачів
ретроспективною інформацією: організація користування документами;
використання архівної інформації. Потреби в ретроспективній інформації.
Напрями використання архівної інформації. Форми використання документної
інформації архівів; ініціативне інформування; виконання запитів громадян;
експозиційна робота архіву; використання через засоби масової інформації;
користування документами у читальному залі; публікація документів
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1. Архіви Україні [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал Держ. арх.
служби України. – Електрон. текст. дані. – [Київ?], 2012. – Режим доступу :
http://www.archives.gov.ua – Назва з екрана.
2. Правила роботи архівних установ України / М-во юстиції України,
Держ. архів. служба України, УНДІАСД; упоряд.: Л. А. Кисельова, Ю. А.
Прилепішева, Т. П. Прись, С. В. Сельченкова, Н. М. Христова; за заг. ред. Н. М.
Христової. – К., 2013. – 243 с.
3. Матяш І.М. Архівознавство: Методологічні засади та історія розвитку.
– Київ : КМ Академія, 2012. – 515 с.
4. Кузовова М.М. Інформаційні технології в архівній справі та
документознавстві. Навчально-методичний посібник для студентів вищих
навчальних закладів. – Херсон : Херсонський державний університет, 2015. –
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2 Питання за темою Діловодство ___________
(найменування)

Діловодство як наукова дисципліна. Об’єкт, предмет, базові поняття та
завдання діловодства. Основні поняття, задачі, складові частини діловодства
Адміністративне та спеціальне діловодство. Взаємозв’язок діловодства з
іншими науками. Основні етапи розвитку діловодства. Законодавче
регулювання вітчизняного діловодства.
Документ як засіб реалізації функцій управлінської діяльності.
Поняття про документ. Сучасні визначення поняття «документ». Значення
документа
в
управлінській
діяльності.
Класифікація
документів.
Диверсифікація сучасних класифікацій документів.
Основи документування управлінської діяльності. Документування
управлінської діяльності як сукупність процесів фіксації управлінських дій.
Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
документів. Оформлення бланків документів. Текст документа як
найважливіший реквізит документа. Вимоги до тексту ділового документа.
Організаційні документи в забезпеченні управлінської діяльності.
Характеристика організаційних документів (статут, інструкція, положення,
правила), їх роль в функціонуванні установ.

Основні види розпорядчих документів. Класифікація організаційнорозпорядчих документів. Характеристика розпорядчих документів (постанова,
ухвала, розпорядження, наказ, витяг з наказу, вказівки). Правила складання та
оформлення.
Довідково-інформаційні документи в діловодстві. Основні види
інформаційних документів (службові листи, службові записки, доповідна та
пояснювальна записка, довідки та ін.). Документів колегіальних органів
(протокол, витяг з протоколу). Ділове листування як найважливіша складова
управлінської діяльності. Специфіка листа-пропозиції, листа-претензії,
рекламаційного листа.
Документаційне забезпечення діяльності кадрової служби установи.
Характеристика основних видів документів щодо особового складу (заява,
автобіографія, резюме, характеристика, контракт, трудова угода, особовий
листок з обліку кадрів, особова картка, трудова книжка).
Документаційне забезпечення обліково-фінансової діяльності.
Основні види обліково-фінансових документів (відмова від акцепту, комерційні
акти, накладна, платіжне доручення, оформлення відкриття рахунку в банку).
Інші види спеціалізованої документації. Характеристика основних груп
документів (документи з господарсько-договірної, посередницької, організації
зовнішньоекономічної діяльності, документи з наукової, банківської, рекламної
діяльностях, податкова, тендерна документації, дипломатичні документи та ін.
Організація роботи сучасної служби діловодства. Основні завдання та
функції діловодної служби. Особливості сучасної організації та шляхи
вдосконалення діловодної служби.
Комп'ютеризація діловодних процесів. Основні засади впровадження
комп’ютеризації діловодних процесів. Особливості впровадження електронного
діловодства в Україні. Основні вимоги до систем електронного документообігу.
Організація електронного документообігу. Класифікація програмного
забезпечення систем управління електронними документами (СУЕД).
Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію.
Поняття конфіденційної інформації, комерційної та державної таємниці.
Особливості роботи з такими документами.
Основні етапи документообігу. Документообіг як рух потоків
управлінської документації. Приймання вхідних документів. Попередній
розгляд документів. Загальна характеристика реєстрації документів. Розгляд
документів керівниками закладів і структурних підрозділів.
Складання номенклатури справ. Номенклатура справ як схема
розподілу і групування виконаних документів. Номенклатура справ
структурного підрозділу. Зведена номенклатура справ установи. Формування
справ. Оперативне зберігання документів.
Підготовка документів для зберігання в архіві. Основні етапи
підготовки документів до збереження та використання. Експертиза цінності
документів. Складання описів справ структурних підрозділів. Складання
зведених описів справ. Передавання справ до відомчого архіву.
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документацією із загальних питань: навч. посіб. – вид. 4-те (виправлене і доповнене) — Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 624 с. – (Серія посібників з
культури діловодства).
4. Скібіцька Л. І. Діловодство: навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – 2-ге вид. –
Київ : Кондор, 2012. – 224 с.

3 Питання за темою Українська мова_______________
(наймнування)

Мова як суспільне явище. Основні функції мови. Українська національна та
літературна мова. Мовна норма. Мовна норма як історичне явище.
Стильова диференціація української мови. Загальні позамовні та
власне мовні ознаки наукового стилю. Історія розвитку наукового стилю
української літературної мови.
Види оброблення науково-технічної інформації (план, тези, конспект,
реферат, анотація, курсовий та дипломний проекти, автореферат). Поняття про
інформаційне «згортання».
Мова і професія. Основні норми усного професійного мовлення. Види та
жанри усного професійного спілкування. Лекція, наукова доповідь, наукова
дискусія. Мовний етикет усного професійного спілкування.
Словник професійного мовлення. Терміни та «терміноїди». Номен.
Шляхи збагачення української термінології. Роль іншомовних термінів та
інтернаціоналізмів у мові фахівця. Деякі особливості правопису запозичених
термінів. Інтернаціоналізм. Особливості творення нових термінів.
Термінологізація,
детермінологізація,
транстермінологізація.
Синонімія, омонімія та паронімія в системі професійного мовлення. Гіперогіпонімія.
Нормативні аспекти граматичних категорій іменника та
прикметника у професійному мовленні. Займенник у професійному
мовленні.

Особливості запису цифрової інформації у текстах за обраним фахом.
Графічні скорочення. Стандартні графічні скорочення в сучасних документах.
Особливості вживання дієслів, дієслівних форм і прислівників:
термінологічний аспект. Службові частини мови в ділових документах:
термінологічний аспект.
Особливості синтаксичної організації наукових текстів. Особливості
синтаксичної організації наукових текстів за спеціальністю.
Поняття перекладу. Види перекладу. Особливості перекладу
термінів. Лексичні та граматичні труднощі перекладу фахових текстів
українською мовою. Термінологічні паралелі.
Автоматизовані системи перекладу. Редагування фахових текстів після
автоматизованого перекладу.
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