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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

30 6 

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120 28 6 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: ІІ 

Лабораторні заняття: 
  

Семестр: ІІІ Семінарські заняття: 

  

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 
2  

Індивідуальні заняття: 
Форма підсумкового контролю: екзамен   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

60 108 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є комунікаційні процеси, опосередковані 
документованою інформацією та комунікаційні можливості документа як основної складової  
документно-інформаційних комунікацій.  

Мета вивчення дисципліни полягає в оволодінні теоретичними знаннями та 
практичними навичками щодо закономірностей функціонування документо-інформаційної 
комунікативної системи як підсистеми соціальної комунікації, яка забезпечує створення, 
оброблення, зберігання і розповсюдження документної інформації  в суспільстві. 

Передумови для вивчення дисципліни: програма опирається на знання, отримані 
студентами під час вивчення дисципліни професійного спрямування «Загальне та 
управлінське документознавство». 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика навчальної дисципліни «Документно-

інформаційні комунікації» пов’язана з фаховими дисциплінами «Діловодство», 
«Соціокомунікаційні технології». 
 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 
програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» з підготовки 
здобувачів вищої освіти за  початковим рівнем вищої освіти (короткий цикл) за 
спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  галузі знань 02 Культура і 
мистецтво. 

 

 



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  
результати навчання за дисципліною 

Шифр  
компете
нтності 

 

Компетентності 
Шифр  

програм
них 

результа
тів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 
ситуаціях 

ПРН 2. Знати і розуміти особливості 
документаційних процесів діяльності 
установ, користуватися засобами 
електронного документообігу, 
організовувати референтну та офісну 
діяльність 

ПРН 3. Знати й користуватися інформаційними 
продуктами і послугами, класифікувати  та 
створювати їх, враховуючи життєвий їх 
цикл, визначати раціональність і 
ефективність застосування маркетингу 
інформаційних продуктів і послуг 

ПРН 6. Вміти  використовувати сучасні прикладні 
комп’ютерні технології, програмне 
забезпечення, мережеві та мобільні 
технології для виконання професійних 
завдань 

ПРН 8. Здійснювати пошук інформації в різних 
джерелах для розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

ЗК3. Знання та розуміння 
предметної області та 
професійної діяльності 

ПРН 4. Володіння інформаційною культурою, 
вмінням узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію 

ПРН 5. Знати, розуміти та застосовувати в 
практичній діяльності законодавчі та 
галузеві нормативні документи 

ЗК4. 
 

 

Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, 
так і письмово 

 

ПРН 10. Вільно спілкуватися з професійних питань, 
включаючи усну, письмову та електронну 
комунікацію українською мовою та однією 
з іноземних мов 

ПРН 11. Використовувати різноманітні 
комунікативні технології для ефективного 
спілкування на професійному, науковому 
та соціальному рівнях на засадах 
толерантності, діалогу і співробітництва. 

ПРН 20. Навчатися з метою поглиблення набутих та 
здобуття нових фахових знань 

ЗК7. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу 
інформації з різних джерел 

ПРН 2. Знати і розуміти особливості 
документаційних процесів діяльності 
установ, користуватися засобами 
електронного документообігу, 
організовувати референтну та офісну 
діяльність  

ПРН 3. Знати й користуватися інформаційними 
продуктами і послугами, класифікувати  та 



створювати їх, враховуючи життєвий їх 
цикл, визначати раціональність і 
ефективність застосування маркетингу 
інформаційних продуктів і послуг 

ПРН 4. Володіння інформаційною культурою, 
вмінням узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію. 

ПРН 6. Вміти  використовувати сучасні прикладні 
комп’ютерні технології, програмне 
забезпечення, мережеві та мобільні 
технології для виконання професійних 
завдань. 

ПРН 20. Навчатися з метою поглиблення набутих та 
здобуття нових фахових знань. 

ЗК8.  Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваних робіт 

ПРН 5. Знати, розуміти та застосовувати в 
практичній діяльності законодавчі та 
галузеві нормативні документи 

ПРН 20. Навчатися з метою поглиблення набутих та 
здобуття нових фахових знань. 

ФК1. Здатність здійснювати 
відбір, аналіз, оцінку, 
систематизацію, 
моніторинг, організацію, 
зберігання, 
розповсюдження та 
надання в користування 
інформації та знань у будь-

яких форматах.  
 

ПРН 2. Знати і розуміти особливості 
документаційних процесів діяльності 
установ, користуватися засобами 
електронного документообігу, 
організовувати референтну та офісну 
діяльність 

ПРН 5. Знати, розуміти та застосовувати в 
практичній діяльності законодавчі та 
галузеві нормативні документи 

ПРН 6. Вміти  використовувати сучасні прикладні 
комп’ютерні технології, програмне 
забезпечення, мережеві та мобільні 
технології для виконання професійних 
завдань 

ПРН 8. Здійснювати пошук інформації в різних 
джерелах для розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

ФК2. Здатність використовувати 
методи систематизації, 
пошуку, збереження, 
класифікації інформації для 
різних типів контенту та 
носіїв 

ПРН 4. Володіння інформаційною культурою, 
вмінням узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію 

ПРН 8. Здійснювати пошук інформації в різних 
джерелах для розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

ФК4. 
Здатність підтримувати 
ділову комунікацію з усіма 
суб’єктами інформаційного 
ринку, користувачами, 
органами влади та 
управління, засобами 
масової інформації 

ПРН 3. Знати й користуватися інформаційними 
продуктами і послугами, класифікувати  та 
створювати їх, враховуючи життєвий їх 
цикл, визначати раціональність і 
ефективність застосування маркетингу 
інформаційних продуктів і послуг 

ПРН 8. Здійснювати пошук інформації в різних 
джерелах для розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

ФК6. Здатність аналізувати ПРН 4. Володіння інформаційною культурою, 



закономірності розвитку, 
документно-інформаційних 
потоків та масивів, як 
штучно створеної 
підсистеми соціальних 
комунікацій 

вмінням узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію 

ПРН 5. Знати, розуміти та застосовувати в 
практичній діяльності законодавчі та 
галузеві нормативні документи 

ПРН 8. Здійснювати пошук інформації в різних 
джерелах для розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

ПРН 12. Знати і розуміти юридичні норми, що 
регулюють інформаційні відносини в 
Україні у різних підсистемах права, межі 
дозволеної поведінки, правопорушення і 
відповідальності у сфері інформаційних 
відносин 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 
дисципліною 

Шифр  
компете 
нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК2. ПРН 2. 
ПРН 3. 

ПРН 6. 
ПРН 8. 

  

ЗК3. ПРН 4. 
ПРН 5. 

   

ЗК4. 
  

ПРН 10. 
ПРН 11. ПРН 20. 

ЗК7. ПРН 2. 
ПРН 3. 
 ПРН 4. 

ПРН 6.  ПРН 20. 

ЗК8. ПРН 5.   ПРН 20. 
ФК1. ПРН 2. 

ПРН 5. 
ПРН 6. 
ПРН 8.   

ФК2. ПРН 4. ПРН 8.   

ФК4. ПРН 3. ПРН 8.   

ФК6. ПРН 4. 
ПРН 5. 
ПРН 12. 

ПРН 8. 
  



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
з/п 

Назви модулів / тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 

Кількість годин  
(заочна форма навчання) 

А
уд

ит
ор

ні
 

Л
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Л
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1.  Вступ. Предмет та завдання 
дисципліни «ДІК» 

3 2 1    1       5 

2.  Основні етапи розвитку 
комунікації 

3 2 1    1  1     5 

3.  Класифікація комунікації. 
Основні складові 
комунікативного процесу. 
Структурні моделі комунікації 

4 2 2    2  1     5 

4.  Система документно-

інформаційних комунікацій 
(ДІКС) 

4 2 2    2  2     5 

5.  Міжособова комунікація. 
Групова комунікація 

4 2 2    1       5 

6.  Масова та міжкультурна 
комунікація 

4 2 2    2       5 

7.  Комунікаційні бар’єри та 
способи їх подолання 

4 2 2    2       6 

8.  Комунікації в управлінській 
діяльності 

4 2 2    2       6 

9.  Інформаційні потреби 4 2 2    2   2    5 

10.  Документні потоки, масиви та 
фонди як складові ДІК 

4 2 2    2  1     5 

11.  Документні та інформаційні 
ресурси 

4 2 2    2   2    5 

12.  Довідково-пошуковий апарат 
ДІКС 

4 2 2    2  1     5 

13.  Інформаційно-пошукові 
системи ДІКС 

4 2 2    2   1    5 

14.  Інформаційні послуги та їх 
надання в ДІКС 

4 2 2    2   1    5 

15.  Сучасний стан інформаційної 
сфери України 

4 2 2    1       6 

Проміжний контроль       4        

Підсумковий контроль  

(для екзаменів) 
    2  30       30 

Разом: 58 30 28  2  60  6 6    108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Тема 1. Вступ. Предмет та завдання дисципліни «Документо-інформаційні 

комунікації». Суть та цільове призначення курсу «Документо-інформаційні комунікації».  
Взаємозв’язок з дисциплінами документно-комунікаційного  циклу.  Комунікація як предмет 
наукового дослідження. Основні визначення комунікації. Зміна ролі комунікації в 



інформаційному суспільстві. Підходи до вивчення комунікації: традиційний, 
загальнотеоретичний,  прикладний, філологічний, психологічний, соціологічний. Закони 
комунікації. Співвідношення документної і недокументної комунікації. Співвідношення 
понять «комунікація» й «спілкування». Поняття «знання», «інформація», «документ».  

Тема 2. Основні етапи розвитку комунікації. Генеза комунікативної теорії в 
історичному контексті. Види комунікації в найдавніші часи. Виникнення письма та його 
вплив на розвиток комунікації в суспільстві. Книгодрукування як поштовх для розвитку 
нового етапу комунікації. Роль друкованих видань у суспільній  комунікації. Нові канали 
комунікації:  телефонія, радіомовлення та телебачення. Електронні засоби комунікації. 

Тема 3. Класифікація комунікації. Основні складові комунікативного процесу. 
Структурні моделі комунікації. Види комунікативної діяльності. Рівні комунікації: 
семіотичний, лінгвістичний і металінгвістичний,  паралінгвістичний. Мовні характеристики 
комунікативного процесу. Мова та мовлення в комунікації. Поняття дискурсу в 
комунікативному процесі. Основні складові комунікативного процесу. Сутність комуніканта 
в комунікативному процесі. Поняття моделі  комунікації та їх особливостей. Лінійні моделі. 

Модель Г. Лассуелла, Модель Ньюкомба. Модель К.Шеннона–В.Вівера. Циркулярна модель 
комунікації. Модель Р. Якобсона. Модель Ю.Лотмана.  

Тема 4. Система документно-інформаційних комунікацій (ДІКС). Документно-

інформаційні комунікації як підсистема інформаційних комунікацій суспільства. Підсистеми 
сучасної ДІКС, сутність і цільове призначення. Формування основних документно-

інформаційних структур. Розподіл документно-інформаційних інститутів на комуляційні і 
некомуляційні. Генеративні, транзитивні, термінальні інститути: призначення та особливості 
діяльності. Виробництво, збір, переробка, зберігання, передача, сприйняття та використання 
інформації як основні і технологічні процеси інформаційної діяльності в ДІКС. Бібліотека, її 
генезис, функції, місце в ДІКС. Класифікація і типологія бібліотек. Національні і бібліотеки 
та їх призначення. Архіви: загальна характеристика, функції, місце в ДІКС. Музеї: їх функції 
і місце в ДІКС. НТІ:  функції та місце в ДІКС. Книговидавничі та книготорговельні 
організації: основні функції і місце в ДІКС. 

Тема 5. Міжособова комунікація. Групова комунікація. Дослідження міжособової 
комунікації в історичному контексті. Основні поняття міжособової комунікації. Стратегія і 
тактика міжособової комунікації.  Комунікація в малих групах. Класифікація малих груп в 
контексті їх комунікативної спрямованості. Комунікативна структура малої групи. 
Комунікація в організаціях. Структурні особливості комунікації в організаціях. Аксіоми 
комунікації в організаціях. 

Тема 6. Масова та міжкультурна комунікація. Сутність масової комунікації та її 
основні складові. Основні поняття масової комунікації. Функціональна спрямованість 
масової комунікації. Роль mass-media у здійсненні масової комунікації. Рівень соціуму та 
рівень індивіда у масовій комунікації. Міжкультурна комунікація. та її зміст. Функції 
міжкультурної комунікації. Символічний характер міжкультурної комунікації. Спілкування в 
багатокультурному діловому середовищі. 

Тема 7. Комунікаційні бар’єри та способи їх подолання. Поняття комунікаційних 
бар’єрів. Проблема розуміння в комунікативному процесі. Мовні бар’єри в комунікації. 
Психологічні бар’єри в комунікації. Соціальні бар’єри в комунікації. Технічні бар’єри в 
комунікації. Цензура як бар’єр на шляху розповсюдження достовірної інформації. 

Тема 8. Комунікації в управлінській діяльності. Сутність комунікацій в системі 
управління установи, організації, підприємства. рівні комунікації в організації. 
Міжособистісні комунікації, комунікації всередині групи. Види організаційних комунікацій.  
Формальні комунікації: вертикальні, горизонтальні, діагональні. Неформальні комунікації. 
Канали надходження інформації до організації. Комунікаційні мережі  в системі управління. 
застосування технічних засобів у комунікаціях. Організація комунікацій в управлінській 
діяльності на основі сучасних інформаційних технологій. Інформаційна система управління, 
система підтримки рішень. 

Тема 9. Інформаційні потреби. Характерні риси і ознаки інформаційного 
суспільства.  Роль і призначення каналів документної комунікації в інформаційному 



суспільстві. Структура потреб індивіда. Особливості інформаційних потреб. Професійні і 
непрофесійні інформаційні потреби. Структура інформаційних потреб спеціаліста. 
Соціологічні методи у виявленні інформаційних потреб (анкетування, інтерв'ю, аналіз 
бібліотечної статистики та ін.). Шляхи задоволення інформаційних потреб. Інформаційна 
зацікавленість. Інформаційний запит. Перешкоди на шляху задоволення інформаційних 
потреб (індивідуальні особливості, брак часу, обмежений доступ до джерел інформації й 
інформаційних систем, брак ресурсів, інформаційне перевантаження тощо). 

Тема 10. Документні потоки, масиви та фонди як складові документно-

інформаційної комунікації. Сутність документних потоків і масивів. Закономірності 
формування та функціонування інформаційних потоків. Ознаки, властивості та функції 
потоків та масивів. Спільні ознаки потоків та масивів. Атрибутивні та прагматичні 
властивості документних потоків та масивів. Основи структурування документних потоків 
та масивів (семантична, тематична, видова, мовна, географічна. видавнича, авторська та ін.). 
Методи вивчення системних властивостей документних потоків та масивів (наукометрія, 
бібліометрія, інформетрія). Особливості функціонування документних потоків та масивів на 
етапах документорозповсюдження та документовикористання. Документні фонди. 
Особливості формування документних фондів різних закладів ДІКС (бібліотек, архівів, 
музеїв та ін.). 

Тема 11. Документно-інформаційні ресурси. Документні ресурси як єдність потоку 
та масиву документів. Властивості документного ресурсу (невичерпність, зростання, 
тиражованість, безальтернативність, віддзеркалення, загальність). Сутність та структура 
інформаційних ресурсів. Особливості інформаційних ресурсів (невичерпність, збільшення, 
повторне виробництво знань, форма безпосереднього включення науки до складу 
виробничих сил). Функціональні форми інформаційних ресурсів: пасивна і активна. Пасивні 
форми існування інформаційних ресурсів: книги, журнальні статті, патентні описи, банки 
даних та ін. Активні форми існування інформаційних ресурсів: моделі, алгоритми, програми, 
бази знань тощо. Інформаційні ресурси як сукупність джерел первинної та вторинної 
інформації. Місце бібліографічних ресурсів в системі інформаційних ресурсів ДІКС. 
Інформаційні ресурси Інтернет (електронна пошта, система телеконференцій Usenet, система 
архівів FTP, інформаційна мережа WWW. інформаційна система Gopher, інформаційні 
ресурси LISTSERV, довідкові книги X -500, довідкові служби WHOIS). Використання 
сервісів Googie Meet,  Zoom, Viber для віддаленої комунікації. 

Тема12. Довідково-пошуковий апарат ДІКС. Довідково-пошуковий апарат як база 
інформаційної діяльності ДІКС. Співвідношення понять «довідково-інформаційний фонд» 
(ДІФ), «довідково-пошуковий апарат» (ДПА) та «довідково-бібліографічний апарат» (ДБА). 
Методологічні та організаційні принципи формування довідково-пошукового апарату: 
науковість, об'єктивність, доступність, комплексність, системність, гнучкість, відповідність 
профілю ДІКС тощо. Загальна характеристика ДПА в ДІКС: традиційні та електронні 
каталоги, картотеки бази даних і довідково-бібліографічні фонди (ДБФ). Система каталогів і 
картотек до фондів ДІКС: алфавітний, систематичний, предметний. Призначення алфавітно-

предметного зведеного покажчика до систематичних каталогів і картотек. Тематичні, 
спеціальні, фактографічні картотеки в ДІКС, їхні різновиди. Віртуальний ДБА. Особливості 
формування ДПА бібліотек, органів НТІ, архівів, музеїв, книговидавничих та 
книготорговельних закладів, органів масової інформації. Довідково-бібліографічні фонди 
ДІКС як сукупність друкованих джерел вторинної інформації в ДБФ. 

Тема 13. Інформаційно-пошукові системи ДІКС. Інформаційно-пошукові системи 
(ІПС) як засоби забезпечення та пошуку інформації в ДІС. Складові ІПС (масив документів, 
інформаційно-пошукова мова, правила індексування, правила пошуку документів, технічні 
засоби, обслуговуючий персонал). Склад традиційних ІПС: бібліографічна продукція, 
довідкові видання, довідково-пошукові апарати до фондів ДІС. Особливості інформаційного 
пошуку в традиційних ІПС. Документальний та фактографічний інформаційний пошук. 
Автоматизовані інформаційно-пошукові системи (АІПС): загальна характеристика, основні 
вимоги. Класифікація АІПС за різними ознаками. Технологія автоматизованого пошуку. 



Пошукові системи Інтернет, їх компоненти, механізми пошуку. Пошукові системи (Alta 
Vista, Yahoo, Infoseek, Rambler, Yandex та ін..). 

Тема 14. Інформаційні послуги та їх надання в ДІКС. Обслуговування 
користувачів в ДІКС як реалізація однієї з основних функцій їх діяльності. Інформаційні 
послуги як сукупність форм і засобів розповсюдження і використання інформаційних 
ресурсів. Види інформаційного обслуговування (документальне, фактографічне, 
концептографічне). Організація інформаційного сервісу (обслуговування) в ДІКС. Характер, 
види інформаційних послуг, що надаються споживачу в бібліотеках, архівах, музеях, 
книготорговельних та ін. закладах. Інформаційне-бібліотечне обслуговування з наданням 
інформаційних послуг та інформаційної продукції щодо задоволення інформаційних потреб. 
Інформаційні послуги Інтернет. Форми власності на окремі види інформаційних послуг та 
інформаційної продукції в ДІКС. Комерціалізація інформаційних послуг. Інформаційний 
бізнес. Реклама інформаційних послуг в ДІКС. 

Тема 15. Сучасний стан інформаційної сфери України. Поняття національні 
інформаційні ресурси. Сучасний стан видавничої та книготорговельної справи в Україні. 
Музеї та архіви, основні тенденції їх розвитку. Провідні бібліотеки України. Національна 
бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Національні інформаційні ресурси в галузі 
соціогуманітарного знання та науково-виробничої діяльності. Українські інтернет-ресурси. 
Центральні органи державної влади України в галузі інформації. Державна інформаційна 
політика України та шляхи її вдосконалення. Основні аспекти правого регулювання 
інформаційної сфери. 
 

5.2. Тематика практичних занять 

  
№ 
з/п 

Тема 
Кількість 

годин 
Вид занять 

1. Комунікація: основні поняття. Розвиток комунікативної 
теорії 

2 практичне 

2. Комунікаційна діяльність і спілкування. Структурні моделі 
комунікації 

2 практичне 

3. Система документно-інформаційних  комунікацій 2 практичне 

4. Типи  комунікацій 2 практичне 

5. Масова комунікація. Міжкультурна комунікація 2 практичне 

6. Комунікаційні бар’єри та способи їх подолання 2 практичне 

7. Комунікації в управлінській діяльності 2 практичне 

8. Інформаційні потреби в сучасному суспільстві 2 практичне 

9. Документні потоки, масиви та фонди як складові 
документно-інформаційної комунікації 

2 практичне 

10. Документні та інформаційні ресурси 2 практичне 

11. Довідково-пошуковий апарат в системі ДІК 2 практичне 

12. Інформаційно-пошукові системи ДІКС 2 практичне 

13.  Організація інформаційного сервісу в ДІКС 2 практичне 

14. Сучасний стан інформаційної сфери України 2 практичне 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення 

набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь і навичок, а також самостійне вивчення та 
засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 
Самостійна робота студентів передбачена при вивченні кожної теми курсу.  

Основні види самостійної роботи студентів з дисципліни: вивчення лекційного 
матеріалу, опрацювання рекомендованої літератури, самоконтроль рівня засвоєння 
програмного матеріалу, написання рефератів, виконання самостійних завдань та розробка 
індивідуально-дослідних проектів. 



 

 

№ 
з/п 

Вид роботи 
Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 9 (2) усна або письмова відповідь 

2. Підготовка до практичних занять 14 (3) усна або письмова відповідь 

3. Вивчення першоджерел з дисципліни   (63) усна або письмова відповідь 

4. Підготовка i написання рефератів, 
наукових повідомлень, інформаційних 
довідок (обсяг - 8-10 стор.) 

3 (10) письмова робота 

5. Підготовка до проміжного контролю 4 контрольна робота 

6. Підготовка до підсумкового контролю 30 (30) екзамен 

 Разом 60 (108)  

 

Тематика рефератів, наукових повідомлень 

 

1. Історія виникнення і створення бібліотек 

2. Національні бібліотеки близького зарубіжжя. 
3. Комунікація без комунікації в медіа. 
4. Медіа та публічна сфера. 
5. Стратегії міжкультурних контактів. 
6. Вплив дресс-коду на параметри комунікації 
7. Віртуальні бібліотеки 

8. Документні фонди віртуальних музеїв 

9. Історія виникнення бібліотек 

10. Математичні моделі комунікації. 
11. Авторитет партнера зі спілкування. 
12. Читач як комунікативний діяч 

13. Шляхи подолання та попередження комунікативних бар’єрів. 
14. Особливості вебсередовища 

15. Критерії якості контенту мережевих видань. 
16. Перші газети Придунав’я. 
17. Сучасні масс-медіа регіону. 
18. Шляхи задоволення інформаційних потреб українських заробітчан. 
19. Вплив міжмовних омонімів на ефективність спілкування. 
20. Стан розвитку регіональних телекомунікаційних мереж. 
21. Особливості розвитку українського сегменту мережі Інтернет. 
22. Місце риторики в  системі комунікативного знання. 
23. Теорії масових комунікацій в сучасному комунікаційному суспільстві. 
24. Білінгвізм  як прояв міжукльтурної комунікації. 
25. Знакові моделі комунікації: особливості побудови. 
26. Цифровізація архівних фондів. 
27. Перші українські книговидавництва 

28. Перші українські музеї. 
29. Українське книговидання: радянська доба та сьогодення. 
30. Створення та функціонування Центрального державного кінофотофоноархіву  

імені Г. С. Пшеничного. 

   

 

 

http://tsdkffa.archives.gov.ua/
http://tsdkffa.archives.gov.ua/


6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форми поточного контролю: практичні заняття. 
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота  
6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен. 
 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час  вивчення дисципліни використовуються такі методи поточного контролю: 

- опитування під час  практичних занять; 
- письмові відповіді на питання. 
Проміжний контроль - написання модульної контрольної роботи у формі тестів. 

Приклад:  
Документна комунікація є підсистемою ………….. комунікації 

a) наукової 
b) виробничої 
c) соціальної 

Головним елементом довідково-пошукового апарату бібліотеки є ……….. 
a) УДК 

b) алфавітний каталог 

c) внутрішня комп’ютерна мережа 

Бібліографічні бази даних  містять ………….. інформацію  про документи. 
a) синтетичну 

b) первинну 

c) вторинну 

 

Підсумковий контроль з дисципліни «Документно-інформаційні комунікації» 
проводиться у формі усного екзамену. До складу екзаменаційного білету входять три 
теоретичних питання, на які потрібно надати повні вичерпні відповіді. 
Приклад питань: 

1. Комуляційні документно-інформаційні комунікаційні інститути, їх види. 
2. Довідково-бібліографічний апарат. 
3. Модель комунікації Шеннона-Вівера. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою (екзамен) 

 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 незадовільно 
1-25 

 
  



 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

100-

бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним 
матеріалом, висловлює свої думки, 
робить аргументовані висновки, 
рецензує відповіді інших студентів, 
творчо виконує індивідуальні та 
колективні завдання; самостійно 
знаходить додаткову інформацію та 
використовує її для реалізації 
поставлених перед ним завдань; 
вільно використовує нові 
інформаційні технології для 
поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 
раціональний спосіб 
виконання завдання й 
оцінити результати власної 
практичної діяльності; 
виконує завдання, не 
передбачені навчальною 
програмою; вільно 
використовує знання для 
розв’язання поставлених 
перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним 
матеріалом, застосовує знання на 
практиці; узагальнює і систематизує 
навчальну інформацію, але допускає 
незначні огріхи у порівняннях, 
формулюванні висновків, 
застосуванні теоретичних знань на 
практиці 

за зразком самостійно 
виконує практичні завдання, 
передбачені програмою; має 
стійкі навички виконання 
завдання 

Задовіль-

ний 
69…51 

володіє навчальним матеріалом 
поверхово, фрагментарно, на рівні 
запам’ятовування відтворює певну 
частину навчального матеріалу з 
елементами логічних зв’язків, знає 
основні поняття навчального 
матеріалу 

має елементарні, нестійкі 
навички виконання завдань 

Незадовіль
ний 

50…26 

має фрагментарні знання (менше 
половини) при незначному 
загальному обсязі навчального 
матеріалу; відсутні сформовані 
уміння та навички; під час відповіді 
допущено суттєві помилки 

планує та виконує частину 
завдання за допомогою 
викладача 

Неприйнят-

ний 
25…1 

студент не володіє навчальним 
матеріалом 

виконує лише елементи 
завдання, потребує постійної 
допомоги викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань 
та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 
додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, 
розв’язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить 
аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить 
висновки. 

4 бали  Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 



навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 
стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але 
при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 
незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 
літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 
матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й 
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не 
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 
питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 
розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом 
та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 
практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 
 

Критерії оцінювання реферату: 
№ 
з/п 

Опис критерію 
Максимальна кількість 

балів 

1. Ступінь розкриття теми 2 

2. Обґрунтованість висновків 2 

3. Якість оформлення роботи 1 

Разом 5 

 

Шкала оцінювання реферату: 
Кількість балів, що 

відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 

системою 
Рівень виконання 

4-5 Відмінно Високий 

3 Добре Достатній 

2 Задовільно Середній 

0 - 1 Незадовільно Низький 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 
Модульна контрольна робота складається з 40 тестових питань. Виконання тестових завдань 
оцінюється в 100 балів. МКР вважається виконаною у разі надання 22 правильних 
відповідей. 

кількість правильних 
відповідей 

кількість балів  кількість правильних 
відповідей 

кількість 
балів 

40 100  30 75 



39 97,5  29 72,5 

38 95  28 70 

37 92,5  27 67,5 

36 90  26 65 

35 87,5  25 62,5 

34 85  24 60 

33 82,5  23 57,5 

32 80  22 55 

31 77,5  21 52,5 

 
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Екзаменаційний контроль визначається як середнє арифметичне оцінок студента, що 
він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета. Цей бал згідно переводиться за 100-

бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та 
округлюється до цілого.  
 

 
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Наочний матеріал у вигляді ілюстрацій, ноутбук, проектор для демонстрації кіно-, 

фото-, фонодокументів. 
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