
Тестові завдання для державного іспиту.  

 

Етапи розвитку та засади документознавства 

1. Виберіть відповіді з правильним визначенням документознавства як науки: 

а) документознавство – це наука, яка вивчає закономірності створення та 
функціонування документів, яка розробляє методи документально-комунікаційної 
діяльності, принципи побудови документально-комунікаційних систем; 

б) документознавство – це наука, яка вивчає закономірності створення та 
функціонування документів; 

в) документознавство – це наука, яка розробляє методи документально-
комунікаційної діяльності, принципи побудови документально-комунікаційних систем; 

г) документознавство – це наука, що розробляє методи документально-
комунікаційної діяльності; 

д) документознавство – це наука, яка розробляє принципи побудови документально-
комунікаційних систем. 

2. Основною функціональною одиницею загального документознавства є: 

а) методи дослідження дисципліни; 

б) історія документознавства, як науки; 

в) документ; 

г) принципи дослідження дисципліни; 

д) реквізити документів. 

3. Предметом документознавства є: 

а) формування наукового знання про документ у єдності його інформаційної та 
матеріальної складових, закономірностей функціонування документів у суспільстві; 

б) документ; 

в) комплексне вивчення документа як системного об'єкта, спеціально створеного для 
зберігання і розповсюдження (передачі) інформації у просторі й часі; 

г) управлінські документи; 

д) теорія та історія документа. 

4. Об’єктом документознавства є: 

а) документ; 



б) документ та сфери його створення і використання; 

в) документи, які функціонують в управлінській діяльності; 

г) історія розвитку документів; 

д) документально-комунікаційні системи. 

5. Наука, яка розробляє питання теорії документа, вивчає закономірності 
генезис та еволюцію документа, загальні для всіх наук проблеми 
функціонування документів, практики їх створення й роботи з ними 
називається: 

а) документологією; 

б) документалістикою; 

в) документознавством; 

г) джерелознавством; 

д) архівознавством. 

6. Структурно документознавство поділяється на: 

а) загальне та спеціальне; 

б) загальне та виняткове; 

в) загальне та теоретичне; 

г) особливе і спеціальне; 

д) управлінське і загальне. 

7. Галуззю якої науки стало документознавство з точки зору традиційного 
документознавства? 

а) історії; б) філософії; в) соціології; 

г) історіографії; д) джерелознавства. 

8. На основі яких документів давньогрецькі вчені працювали над написанням 
логосів? 

а) храмових хронік; 

б) давньогрецьких міфів; 

в) літописів; 

г) судійних справ; 

д) ораторських промов. 



9. Основоположниками документації як практичної діяльності й прикладної 
інформаційної наукової дисципліни вважаються: 

а) П. Отле і А.  Лафонтен; 

б) С. Кулешов і М. Слободяник; 

г) Д. Леві і Н. Лунд; 

д) М. Ларьков і Ю. Столяров. 

10. Семіотика є наукою про: 

а) різні системи знаків, які використовують для передачі інформації; 

б) смислові сторони мови – морфеми, слова, словосполучення; 

в) будову слова, властиві йому граматичні категорії, словозміни, а також частини 
мови; 

г) орфоепічні норми; 

д) способи запису інформації. 

11. Загальне документознавство як синергетична наукова дисципліна 
базується на: 

а) джерелознавстві та архівознавстві; 

б) бібліографознавстві; 

в) узагальнених досягненнях дисциплін документознавчого циклу; 

г) мовознавстві; 

д) музеєзнавстві. 

12. Яке документальне середовище досліджує джерелознавство? 

а) перспективне; 

б) ретроспективне; 

в) новинки у сфері дисциплін документознавчого циклу; 

г) етапи розвитку документознавства; 

д) функціонування архівних документів. 

13. Теоретико-методологічну частину документознавства як збірної науки про 
документ назвати документологією, або виділити у документології (як збірної 
науки про документ) дисципліни часткового (галузевого) 
документознавства пропонує: 



а) Ю. Столяров; 

б) В. Бездрабко; 

в) С. Кулешов; 

г) М. Ларьков; 

д) Є. Плешкевич. 

14. Послідовником ідей Ю. М. Столярова щодо поділу документознавства на 
загальне та особливе є: 

а) Н. Кушнаренко; 

б) Н. Зінов'єва; 

в) А. Сокова; 

г) Є. Плешкевич; 

д) С. Гіляревський. 

15. Хто із сучасних документознавців визначає загальне документознавство 
як метанаукову надбудову для всіх наук документально-комунікаційного 
циклу? 

а) Г. Швецова-Водка; 

б) Ю. Столяров; 

в) С. Кулешов; 

г) І. Матяш; 

д) Н. Зінов’єва. 

16. М. Слободяник уважає фундаментальною щодо документознавства науку: 

а) документологію; 

б) інформаціологію; 

в) архівознавство; 

г) джерелознавство; 

д) етнографію. 

17. У межах документології виділяє такі комплексні науки, як теорія 
журналістики, документознавство, архівознавство, бібліологія або 
книгознавство: 

а) Г. Швецова-Водка; 



б) М. Слободяник; 

в) Ю. Мітяєв; 

г) Н. Зінов’єва; 

д) Є. Плешкевич. 

18. Документування – це: 

а) фіксація інформації; 

б) опис документів; 

в) процес створення документів; 

г) збереження документів; 

д) рух документів. 

19. Іконічні знаки – це: 

а) малюнки, фотографії, кінофільми, відеофільми; 

б) позначки на географ. картах, ноти, креслення; 

в) слова, формули, цифри; 

г) коди, цифри, малюнки; 

д) знаки пунктуації. 

20. Ідеографічні документи – це: 

а) збірники, брошури, журнали; 

б) географічні карти, ноти, креслення; 

в) фотографії, кінофільми, відеофільми; 

г) документи управлінської діяльності; 

д) архівні справи. 

21. Предметне письмо представлено такими видами запису: 

а) піктографічний, ідеографічний; 

б) фотодокументування; 

в) паличковий, вузликовий, запис «кіпу»; 

г) ідеографічний, вузликовий; 



д) ноти, креслення. 

22. Винахід Й. Гутенберга: 

а) папір; 

б) кулькова ручка; 

в) рухливі літери для друкування; 

г) ролери; 

д) голограма. 

23. Який метод дослідження лежить в основі виникнення традиційного 
документознавства? 

а) структурно-типологічний; 

б) аналітико-тематичний; 

в) топографічний; 

г) аналітико-синтетичний; 

д) соціологічний. 

24. В якому році відбулося юридичне оформлення документознавства як 
наукової спеціальності? 

а) 1942р.; б) 1952р.; в) 1965р.; г) 1969р.; д) 2000р. 

25. «Трактат про документацію» належить: 

а) Й. Гутенбергу; 

б) Ж. Мобільйону; 

в) К. Мітяєву; 

г) П. Отле; 

д) Д. Бейлу. 

26. Автором фундаментальної монографії з історії та теорії документознавства 
«Документознавство: Історія. Теоретичні основи», що вийшла у світ у 2000 році 
є: 

а) М. Слободяник; 

б) Ю. Мітяєв; 

в) Н. Кушнаренко; 



г) Н. Зінов’єва; 

д) С. Кулешов. 

27. До електронних носіїв інформації належать: 

а) мікрокарти, мікрофіші; 

б) перфокарти, перфострічки; 

в) магнітні та цифорві картки; 

г) фотоплівки, стрічки-плівки; 

д) дискети, оптичні диски, флеш-карти. 

28. Найдавніші українські документи, написані на пергаменті, називалися: 

а) «хартії»; 

б) «мембрани»; 

в) «пергамени»; 

г) «кодекси»; 

д) «рубери». 

29. Опис, спостереження, експеримент, моделювання належать до: 

а) загальнонаукових методів; 

б) діалектико-матеріалістичних; 

в) специфічних; 

г) соціально-наукових; 

д) методів документознавчих досліджень. 

30. Синхронний розгляд форми та змісту документа, сфери його створення та 
функціонування передбачає принцип: 

а) цілісності; 

б) історизму; 

в) об’єктивності; 

г) усебічності; 

д) науковості. 

31. До знаків штучних мов відносять: 



а) картинки, ноти, сигнали; 

б) графічні, звукові, фотозображення; 

в) графічні, світлові, звукові; 

г) коди, креслення, ноти; 

д) цифри, букви, формули. 

32. У якому столітті вченими вперше було розглянуто питання про соціальну 
інформацію? 

а) ХVII; б) ХVІІІ; в) ХІХ; г) ХХ; д) ХХІ. 

33. Розрізняють такі види кодів: 

а) алфавітні, цифрові, рельєфно-точкові (шифр Брайля), матричні; 

б) графічні, звукові, фотозображення; 

в) географічні карти, ноти, креслення; 

г) алфавітно-цифрові, електронні, світлові; 

д) цифри, букви, формули. 

34. Артефакт (у широкому значенні) – це: 

а) рідкісне видання; 

б) архітектурна споруда; 

в) предмет культури, що має певну цінність; 

г) визначна подія; 

д) музейний предмет. 

35. Імперичний метод – це: 

а) описовий метод, який фіксує існуючий стан дійсності; 

б) метод аналізу певного матеріалу; 

в) метод історичного дослідження об’єкта; 

г) метод діалектичного аналізу матеріалу; 

д) метод синтезу. 

36. Автором першого підручника з документознавства в Україні є: 

а) Н. Кушнаренко; 



б) С. Кулешов; 

в) А. Сокова; 

г) Є. Плешкевич; 

д) С. Гіляревський. 

37. Питання теорії документа, генезис документа, загальні для всіх наук 
проблеми функціонування документів, практики їх створення й роботи з ними 
розробляє: 

а) документологія; 

б) документалістика; 

в) документознавство; 

г) особливе документознавство; 

д) спеціальне документознавство. 

38. Геральдичні знаки належать до групи: 

а) емблемних; 

б) «пікчерів»; 

в) графічних; 

г) тривимірних; 

д) візуальних. 

39. Документознавство як комплекс наукових дисциплін, орієнтованих на 
всебічне вивчення документа в широкому контексті, а також різноманітних 
утворень документів, що формують документну інфраструктуру суспільства, 
визначає: 

а) М. Слободяник; 

б) Н. Ларьков; 

в) Н. Кушнаренко; 

г) Н. Зінов’єва; 

д) С. Кулешов. 

40. Ототожнює поняття загальне документознавство і документологія: 

а) С. Кулешов; 

б) Н. Ларьков; 



в) Н. Кушнаренко; 

г) Н. Зінов’єва; 

д) М. Слободяник. 

41. Наука (кінця ХІХ – поч. ХХ), предметом якої стала документаційна 
діяльність, мала назву: 

а) «книго-архіво-музеєзнавство»; 

б) «джерелознавство»; 

в) «документологія»; 

г) «документалістика»; 

д) «інформаціологія». 

42. Як наукові напрямки документалістика та документознавство почали 
розвиватися на початку: 

а) 1920-их років; 

б) 1930-их років; 

в) 1940-их років; 

г) 1950-их років; 

д) 1960-их років. 

43. Усвідомлення того, що саме узагальнююче поняття документа найбільше 
адекватно відображає предмет професійної діяльності співробітників 
бібліотек, органів інформації, архівів, музеїв, книгарень припадає на другу 
половину: 

а) 1930-их років; 

б) 1950-их років; 

в) 1960-их років; 

г) 1970-их років; 

д) 1980-их років. 

44. На початку 1990-их років для узагальненої назви науки про документ 

використовувати поняття «документаційно-інформаційна наука» пропонує: 

а) Г. Швецова-Водка; 

б) Н. Ларьков; 



в) Н. Кушнаренко; 

г) С. Кулешов; 

д) М. Слободяник. 

45. Загально-теоретичну проблематику, пов’язану із понятійним апаратом, 
функціональним аналізом документів, вивченням їх характеристик розглядає 
такий розділ документознавства: 

а) історія документа; 

б) класифікація документів; 

в) теорія документа; 

г) види і типи документів; 

д) документи на новітніх носіях. 

46. Праця цюріхського каноніка Конрада з Муре «Summa de arte prosandi», де 
розглядалися питання перевірки документів на автентичність, побачила світ у : 

а) 1276 році; 

б) 1290 році; 

в) 1346 році; 

г) 1441 році; 

д) 1532 році. 

47. Основоположником «дворянського документознавства» називають: 

а) Конрада Геснера; 

б) Жана Мабільона; 

в) Дж. Бейла; 

г) Якоба фон Рамінгена; 

д) Поля Отле. 

48. Першу спробу класифікації окремих типів документації у 1835 році в Росії 
здійснив: 

а) А. Введенський; 

б) М. Магницький; 

в) М. Варадінов; 



г) І. Ріхтер; 

д) Б. Боднарський. 

49. Відкриття в Україні навчальної спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність» відбулося: 

а) 1975 року у Харкові; 

б) 1980 року в Одесі; 

в) 1989 року в Дніпропетровську; 

г) 1995 року в Києві; 

д) 1991 року у Львові. 

50. Започаткування в 2004 році наукового журналу «Бібліотекознавство. 
Документознавтво. Інформологія» повязано з іменем: 

а) С. Кулешова; 

б) Ю. Столярова; 

в) Н. Кушнаренко; 

г) М. Слободяника; 

д) В. Бездрабко. 

Основи теорії про документ 

1. Документ в перекладі з лат. мови означає: 

а) жест рук; 

б) зафіксована інформація; 

в) спосіб доказу; 

г) підтвердження; 

д) юридична сила. 

2. Глибоке дослідження походження терміна «документ» проводили: 

а) Поль Отле, А. Лафонтен; 

б) Г. Швецова-Водка і В Сокова; 

в) Анджей Сускі, Г. Арнтц; 

г) Леві і Н. Лунд; 



д) М. Ларьков і Ю. Столяров. 

3. Найширша дефініція «документа»: «матеріалізована пам'ять людства, яка 
день за днем реєструє факти, ідеї, дії, почуття, мрії, що відбулися в свідомості 
людини» належить: 

а) А. Лафонтену; 

б) А. Сускі; 

в) П. Отле; 

г) Н. Лунду; 

д) Г. Арнтцу; 

4. Вперше детальний переклад документологічної термінології, яка була 
розроблена в 1935 році Міжнародним інститутом 
інтелектуального співробітництва було здійснено: 

а) У 1937 році М. В. Русиновим; 

б) В 1951 р. Сюзанною Бріе; 

в) У 1964 р., К. Г. Мітяєвим; 

г) Р. С. Гіляревським у 1970 – их рр. 

5. В офіційній термінології слово «документ» трактується у вузькому, 
широкому й найширшому значенні: 

а) починаючи з 1950-х років; 

б) у 1970-ті роки; 

в) на початку 1980 их років; 

г) на початку 1990-их років; 

д) в останні десятиріччя 1990-их років. 

6. Узагальнююче визначення поняття «документ», зроблене українським 
документознавцем проф. С. Г. Кулешовим: 

+а) документи – це матеріальні об'єкти, які спеціально створюються з метою 
зберігання й розповсюдження (передачі) в просторі й часі соціальної інформації, 
створеної людиною для використання в суспільній діяльності; 

б) документ – це матеріальний об'єкт, що містить закріплену інформацію, спеціально 
призначений для її передачі в просторі й часі; 

в) будь-який матеріальний об'єкт, що містить інформацію; 



г) це письмові свідоцтва, які відповідають установленим вимогам засвідчення, 
підтверджують факти; 

д) матеріальні об'єкти із зафіксованою інформацією, зібрані людиною з метою 
створення колекцій. 

7. Тісний зв'язок елементів і підсистем, що забезпечує єдність і цілісність 
документа – ця властивість документа називається: 

а) атрибутивність; 

б) структурованість; 

в) функціональність; 

г) об’єктивність; 

д) інформаційність. 

8. Атрибутивність документа – це: 

а) тісний зв'язок елементів і підсистем, що забезпечує єдність і цілісність документа; 

б) призначення для передачі інформації в просторі й часі; 

в) наявність невід'ємних складових, без яких він не може існувати; 

г) юридична сила; 

д) послідовність викладу. 

9. Основні ознаки документа: 

а) атрибутивність, структурованість, інформаційність; 

б) семантичність, стабільність, призначеність, завершеність, комунікативність; 

в) знаки, цифри, коди; 

г) регулярність видання, періодичність; 

д) тимчасовість, специфічність, семантичність. 

10. Інформативно-комунікативна, регулятивно-комунікативна, кумулятивна 
(накопичувальна), культурна (естетична) це: 

а) властивості документа; 

б) загальні функції документа; 

в) ознаки документа; 

г) спеціальні функції документа; 



д) реквізити документа. 

11. Здатність документа накопичувати, зосереджувати, зберігати й 
упорядковувати інформацію – функція: 

а) регулятивно-комунікативна; 

б) кумулятивна (накопичувальна); 

в) культурна (естетична); 

г) головна функція документа; 

д) статистична. 

12. Здатність документа бути засобом доведення, підтвердження якихось 
фактів реалізує: 

а) облікова функція; 

б) гедонічна функція; 

в) естетична функція; 

г) правова функція; 

д) політична функція. 

13. Пізнавальна (когнітивна) функція виражається у здатності документа: 

а) зберігати інформацію; 

б) бути засобом доведення, підтвердження якихось фактів; 

в) давати кількісну характеристику інформації, пов'язану з господарськими, 
демографічними й іншими соціальними процесами з метою їх аналізу й контролю; 

г) бути засобом отримання та передання знань із метою вивчення процесів і явищ 
довкілля та суспільства; 

д) бути засобом відпочинку, розваги, раціонального використання вільного часу. 

14. Матеріальна складова документа – це: 

а) бланк книги, газети, буклета; 

б) картки пам'яті; мікросхеми; 

в) дискета, диск; 

г) це речовина або електронне поле (середовище), котре забезпечує здатність 
зберігати й передавати на ньому інформацію в просторі й часі; 

д) кількість нової для певного споживача інформації. 



15. Залежно від матеріальної основи документи поділяються на дві 
великі групи: 

а) природні та штучні; 

б) паперові та полімерні; 

в) природні та полімерно-плівкові. 

г) магнітнітні та оптичні диски; 

д) ідеографічні та ізографічні; 

16. Монодокумент – це: 

а) документ, який містить один твір; 

б) документ, автором якого є одна особа; 

в) один художній твір; 

г) багато документів; 

д) два документи; 

17. Основними способами запису інформації є: 

а) ручний, механічний, магнітний, оптичний, фотографічний, електростатичний; 

б) ручний і механічний; 

в) ручний, механічний, статичний; 

г) магнітний і ручний; 

д) фотографічний, електростатичний. 

18. За рівнем обробки часом документи бувають: 

а) первинні та вторинні; 

б) аналітичні та аналітико-синтетичні; 

в) текстові та нетекстові; 

г) національні і міжнародні; 

д) одновимірні та двовимірні. 

19. Кінодокументи, фотодокументи, фонодокументи, електронні документи 
належать до: 

а) полімерних документів; 



б) аналітичних документів; 

в) нетекстових документів; 

г) національні і міжнародні; 

д) природних документів. 

20. Матеріальний об'єкт, призначений для зберігання й передачі інформації: 

а) архівний заклад; 

б) бібліотечний заклад; 

в) носій інформації; 

г) реквізит документа; 

д) документна інформація. 

21. Документ, для використання якого необхідні спеціальні технічні засоби, але 
не обов'язково електронні, називається: 

а) штучним; 

б) первинним; 

в) закодованим; 

г) механічним; 

д) машиночитаним. 

22. Технотронний документ – це документ: 

а) матриця якого існує в тій же знаковій системі (системі кодування), що і його 
відтворення; 

б) який має модифікований вигляд; 

в) кінофільми, микрофіші, фотографії; 

г) перфострічки та перфокартки; 

д) матриця якого існує в системах кодувань, недоступних для безпосереднього 
людського сприйняття і вимагає перекодування. 

23. Принципи побудови семантичного поля документа: 

а) атрибутивності, інформаційності, семантичності; 

б) цілісності, історизму; 

в) усебічності, науковості; 



г) об’єктивності, системності; 

д) адекватності документа його меті, раціоналістичності, атрактивності. 

24. Документальна інформація на відміну від документної і документованої це: 

а) вся інформація документа; 

б) зафіксована на матеріальному носії інформація з певними ознаками (реквізитами), 
що дозволяють її ідентифікувати; 

в) дані про носія та способи закріплення повідомлення. Джерело речової 
(матеріальної) інформації для книгознавців, поліграфістів, спеціалістів ЕОМ; 

г) інформація, що базується на документі, підтверджена документом; 

+д) автографи, різні помітки авторів або видатних особистостей на документі, 
резолюції, підписи, відбитки печаток, штемпелів бібліотек, архівів, музеїв, 
інформаційних центрів тощо. Додаткові дані, що засвідчують особливі обставини 
існування документа в просторі та часі. 

25. Один обліково-видавничий аркуш інформаційного об'єму документа 
складає: 

а) 10 тис. друкованих знаків; 

б) 20 тис. друкованих знаків; 

в) 35 тис. друкованих знаків; 

г) 40 тис. друкованих знаків; 

д) 50 тис. друкованих знаків. 

26. Біт, байт, Кбайт, Мбайт – це: 

а) основні реквізити документів; 

б) друковані знаки документів; 

в) коди документів; 

г) стандартні одиниці вимірювання кількості інформації; 

д) абревіатура певних документів. 

27. Зміст всієї інформації в конкретній інформаційній системі називається: 

а) словник; 

б) тезаурус; 

в) каталог; 



г) реферат; 

д) блок. 

28. Інформатизація – це: 

а) процес створення документів; 

б) удосконалення спілкування, комунікацій між людьми за допомогою новітніх 
досягнень науки й техніки; 

в) забезпечення необхідними документами; 

г) обмін документами; 

д) ділова комунікація. 

29. Файл, база даних, банк даних, база знань, бібліотека – це: 

а) новітні носії інформації; 

б) сучасні форми організації інформаційного ресурсу; 

в) досягнення науки й техніки; 

г) центри збереження інформації; 

д) реєстрація інформації. 

30. Комунікація – це процес: 

а) обробки документів; 

б) класифікування документів; 

в) зберігання інформації; 

г) забезпечення інформаційною базою; 

д) двостороннього обміну інформацією, який веде до взаємного розуміння. 

 Організація створення документів та їх класифікація 

1. Процес створення документа називається: 

а) документуванням; 

б) кодуванням; 

в) декодуванням; 

г) документологією; 

д) інформатизацією. 



2. Відправником документного повідомлення, який починає акт комунікації, 
називають: 

а) комунікантом; 

б) реципієнтом; 

в) комутатором; 

г) діловодом; 

д) документознавцем. 

3. Документування складається з: 

а) підготовчого, редакційного, виробничого, заключного (вихідного) етапів; 

б) підготовчого, виробничого, заключного етапів; 

в) виробничого, випускного етапів; 

г) кодування і декодування інформації; 

д) створення і зберігання документів. 

4. Реквізитами називають: 

а) коди документів; 

б) символи документів; 

в) основні елементи документів; 

г) гербові печатки на документах; 

д) посвідчення документа, дату і підпис. 

5. Авторами документа можуть бути: 

а) юридична та фізична особи; 

б) фізична особа; 

в) юридична особа; 

г) діловоди; 

д) керівники установ. 

6. Метаінформація – це: 

а) наукова інформація; 

б) інформація про інформацію, яка міститься в системі реквізитів; 



в) закодована інформація; 

г) ділова кореспонденція; 

д) бібліографічні дані. 

7. Фасетна класифікація має за основу: 

а) перелік видів документів за найважливішою їх ознакою, що створюють певний 
блок; 

б) поділ сталих ознак, що розкривають сутність предметів, явищ та понять і не 
можуть бути змінені; 

в) несталі або умовно виділені ознаки, що розкривають певний аспект предметів, 
явищ та понять і можуть бути змінені; 

г) видові ознаки документа; 

д) основні види реквізитів документа. 

8. Сигніфікаційні реквізити: 

а) фіксують ознаки приналежності; 

б) полегшують роботу з інформацією; 

в) забезпечують захист документа; 

г) засвідчують особу; 

д) указують на достовірність документа. 

9. Неопублікований документ: 

а) має одноразове використання; 

б) містить інформацію не призначену для розповсюдження; 

в) призначений для багаторазового використання; 

г) управлінський документ; 

д) не призначений для читання. 

10. Кодексовий документ: 

а) у вигляді одного чи декількох аркушів; 

б) скріплений по одному краю; 

в) документ у вигляді диска; 

г) призначений для слухання; 



д) комбінований документ. 

11. Голографічний документ – це: 

а) документ, призначений для автоматичного зчитування інформації; 

б) оптичний обєкт, який змінює кольори по всьому райдужному спектру видимого 
діапазону світла; 

в) документ, на якому інформація записана у цифровій формі; 

г) призначений тільки для слухання; 

д) аркушевий документ. 

12. Непублікований документ – це: 

а) документ, який не розрахований на широке розповсюдження і створений у ході 
роботи закладів, підприємств, окремих осіб, і який відображає результат їх 
діяльності; 

б) документ, призначений для широкого та багаторазового використання, випущений 
значним тиражем; 

в) документ, який призначений для одноразового використання; 

г) голографічний документ; 

+д) документ, на якому інформація подана у вигляді таблиць. 

13. За виміром запису інформації документ, що має розмір, обсяг та об’єм є: 

а) тривимірним; 

б) матричним; 

в) комплексним; 

г) двовимірним; 

д) візуальним. 

14. За характером знакових засобів документ, у якому знак подібний до 
відображення об’єкта називається: 

а) іконографічним; 

б) звуковим; 

в) матричним; 

г) цифровим; 

д) комплексним. 



15. За рівнем обробки часом вторинними називають документи, у яких 
інформація є результатом: 

а) певного дослідження ; 

б) аналітико-синтетичної переробки одного чи кількох документів; 

в) кодування; 

г) декодування; 

д) обробки технотронних документів. 

16. Документ, інформація на якому фіксується за допомогою хімічних процесів 
належить до: 

а) механічних; 

б) електромагнітних; 

в) цифрових; 

г) графічних; 

д) хімічних. 

17. За матеріальною конструкцією документ, який представляє собою 
безперервну лінію називається: 

а) аркушевим; 

б) комбінованим; 

в) дисковим; 

г) цифровим; 

д) стрічковим. 

18. Документ, який виходить через визначений проміжок часу, нумерований і 
датований: 

а) періодичний; 

б) неперіодичний; 

в) оригінал; 

г) цифровий; 

д) копія. 

19. Документна комунікація – це: 



а) процес спілкування між фізичними особами 

б) ділове спілкування між юридичними особами; 

в) комунікація, побудована на обміні документами між двома і більше особами; 

г) ділове листування; 

д) збереження документів. 

20. Реципієнт…: 

а) відправляє документне повідомлення; 

б) оформляє ділову кореспонденцію; 

в) отримує документне повідомлення; 

г) діловий партнер; 

д) канал передачі інформації. 

21. Інформація, передана за допомогою шрифту Брайля належить до: 

а) аудіовізуального документа; 

б) візуального; 

в) тактильного; 

г) нормативно-правового; 

д) ідеографічного. 

22. Найрозповсюдженішою формою книги є: 

а) відеокасета; 

б) кодекс; 

в) аркушевий документ; 

г) цифровий; 

д) диск. 

23. Документно комунікаційна система (ДКС) представляє собою: 

а) самостійні рівні документної комунікації, утворені за певними ознаками документа; 

б) підсистему соціальної комунікації, яка забезпечує створення, обробку, збереження 
і розповсюдження документної інформації в суспільстві; 



в) самостійні рівні документної комунікації, утворені за видами документної 
діяльності; 

г) упорядкування атрибутивних і функціональних підсистем; 

д) регулювання розповсюдження документів. 

24. Документними ресурсами називають: 

а) множинність документів, що функціонують в соціумі; 

б) відносно упорядкована кількість документів, які є засобом чи об’єктом 
документообігу; 

в) документи, які не змінюються в часі; 

г) група документів підібраних за певним цільовим напрямом; 

д) сукупність документів, зосереджених в центрах зберігання. 

25. Документний фонд – це: 

а) документи архіву; 

б) інформація, що зберігається в бібліотеках; 

в) книжкові видання, редакції газет, типографії; 

+г) сукупність документів, зосереджених в бібліотеках, інформаційних центрах, 
архівах, музеях; 

д) фонотеки, іпотеки, дискотеки. 

Документація офіційного походження 
1. Сукупністю документів, що застосовуються у певній сфері діяльності, галузі, 

напряму діяльності установи чи її підрозділу називають: 

а) документи особового походження ; 

б) документацію офіційного походження ; 

в) розпорядчі документи; 

г) довідково-інформаційні документи; 

д) організаційні документи. 

2. Усі системи документації офіційного походження можна поділяти на базові, 
інфраструктури та дисциплінарні – вважає: 

а) Н. Кушнаренко; 

б) М. Слобдяник; 



в) Г. Швецова-Водка; 

г) С.Г. Кулешов; 

д) Ю. Столяров. 

3. Базові системи – це: 

а) сукупність систем документації, що функціонують в інфраструктурі кожної базової 
сфери соціальної діяльності: науці, виробництві, навчанні, економічній сфері; 

б) види документації, що утворюються в результаті функціонування різних сфер 
соціальної діяльності й відповідають за змістом певній науковій (науково-технічній) 
галузі знань; 

в) сукупність систем документації, що утворилися в результаті функціонування 
«базових» сфер соціальної діяльності: науки, економіки, освіти, виробництва та 
спрямовані на забезпечення такого функціонування; 

г) документи, що мають переважно нові технічні відомості, які є результатом 
практичної, науково-дослідної, та проектно-конструкторської діяльності або нове 
розуміння відомих ідей і фактів; 

д) службові документи, необхідні для вирішення безпосередньо управлінських та 
інших рішень. 

4. Управлінська, нормативна, інформаційна документація належить до: 

а) базової системи документації; 

б) дисциплінарної; 

в) інфраструктурної; 

г) первинних документів; 

д) вторинних документів. 

5. Дисциплінарні (галузеві) системи – це 

а) види документації, що утворюються поза виробничою діяльністю; 

б) це види документації, що утворюються в результаті функціонування різних сфер 
соціальної діяльності й відповідають за змістом певній науковій (науково-технічній) 
галузі знань; 

в) різні види документації, необхідної для вирішення безпосередньо управлінських 
рішень; 

г) сукупність документів, укладених відповідно до патентного законадавства; 

+д) це документи, які устанавлюють правила, загальні принципи, характеристики 
різних видів діяльності чи їх результатів. 



6. Нормативний документ, що офіційно закріплює класифікаційну схему 
управлінської документації й виступає складовою державної системи 

класифікації та кодування документів називається: 

а) Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) – ДК 01098; 

б) Нормативно-методичний посібник «Перелік типових документів...»; 

в) Міжнародний стандарт І8О-9001; 

г) Державний стандарт України (ДСТУ); 

д) Галузевий стандарт України (ГСТУ); 

7. Закони та підзаконні акти, укази Президента, постанови Верховної Ради та 
Кабінету Міністрів України, накази та розпорядження, рішення та вказівки 

вищих органів належать до 

а) виробничо-прикладної документації; 

б) основної галузевої документації; 

в) інформаційної документації; 

г) управлінської документації; 

д) нормативно-правової документації. 

8. Управлінська документація включає в себе: 

а) журнали обліку роботи в мережі, протоколи проведення виробничих випробувань і 
дослідної експлуатації, акти прийомо-здавальних випробувань, плани графіки 
створення інформаційних систем; 

б) проектно-виробничу документацію на тимчасові споруди, виробничо-організаційну 
документацію, експлуатаційно-технологічну; 

в) навчально-організаційну, навчально-дослідну та навчально-конструкторську); 

г) стандарти, норми, нормативно-виробничу та інструктивну документацію, яку веде 
відповідний підрозділ установи; 

д) організаційні (статут, установча угода, положення, правила та інструкції), 
розпорядчі (накази, рішення, розпорядження, вказівки, ухвали) і довідково-
інформаційні документи. 

9. Слово "документ" в перекладі з латинської мови означає: 

а) інформація; 

б) фіксація; 

в) спосіб доказу; 



г) діловий лист; 

д) довідка. 

10. Нормативно-правовий документ, що є основним законом 
держави. закріплює суспільний лад та державний устрій, політичну систему 
суспільства, визначає права й основні обов'язки громадян, це: 

а) статут; 

б) інструкція; 

в) устав; 

г) положення; 

д) конституція. 

11. До інформаційних документів належать: 

а) відгуки, доповіді, службові записки, плани; 

б) правила, статути, інструкції; 

в) накази, положення, рішення; 

г) заповіт, скарга, прохання; 

д) заява, автобіографія, характеристика. 

12. Зведення правил, положень, що визначають устрій і діяльність якоїсь 
організації, це: 

а) наказ; 

б) статут; 

в) розпорядження; 

г) заповіт; 

д) інструкція. 

13. Документ інформаційного характеру, який описує чи встановлює факти, 
події, називається: 

а) довідкою; 

б) доповідною запискою; 

в) пояснювальною запискою; 

г) заявою; 



д) звітом. 

14. Складові економічної системи документації: 

а) науково-організаційна, науково-дослідна; 

б) навчально-організаційна, навчально-дослідна, навчально-контрольна; 

в) виробнича, торговельна, фінансова; 

г) нормативна документація; 

д) патентна документація. 

15. План роботи кафедри – це: 

а) управлінський документ; 

б) навчально-організаційний; 

в) навчально-контрольний; 

г) особистий офіційний документ; 

д) комерційний документ. 

16. Річні звіти, бухгалтерський баланс, рахунки є основою: 

а) кадрової документації; 

б) бухгалтерсько-облікової; 

в) розпорядчої; 

г) організаційної; 

д) зовнішньо-економічної. 

17. До комерційних документів належать: 

а) бібліографічні огляди, автореферати, дисертації; 

б) запит, пропозиція, протокол розбіжностей; 

в) бізнес-план, контракт, договір. 

18. Комерційний документ, який складається на добровільних засадах у разі 
виникнення порушень договірних умов називається: 

а) запит; 

б) відповідь на пропозицію; 

в) пропозиція; 



г) протокол розбіжностей; 

д) претензія. 

19. Депонований рукопис – це: 

а) документ, що містить матеріали попереднього характеру; 

б) закінчена наукова робота, призначена для вузького кола спеціалістів; 

в) переклад документів із іноземної мови на українську; 

г) нормативний документ; 

д) патентний документ. 

20. Препринт – це: 

а) посібник, що містить відомості про документи; 

б) закінчена наукова робота, призначена для вузького кола спеціалістів; 

в) переклад документів з іноземної мови на українську; 

г) документ, що містить матеріали попереднього характеру; 

д) наукове видання на правах рукопису у вигляді брошури, яке містить складений 
автором реферат проведеного ним дослідження, що педставляється на присудження 
наукового ступеня.. 

21. Документ, що містить систематизовані відомості про науково-дослідну 
роботу та дає опис процесів чи результатів досліджень називається: 

а) дисертацією; 

б) авторефератом; 

в) звітом про науково-дослідну роботу; 

г) оглядово-аналітичним документом; 

д) препринтом. 

22. Назва закладу, де проводиться захист, індекс УДК, автор дослідження, 
назва роботи, спеціальність, вид дисертації та вчений ступінь, який 
захищається, місто, рік – основні реквізити: 

а) дисертації; 

б) звіту про науково-дослідну роботу; 

в) автореферату; 

г) препринту; 



д) бібліографічного огляду. 

23. Документи, призначені для допомоги загальній і професійній освіті та 
пропаганді знань називаються: 

а) бібліографічні огляди; 

б) рекомендаційні огляди; 

в) переклади наукової документації; 

г) інформаційні огляди; 

д) прогностичні огляди. 

24. Нормативне виробничо-практичне видання з комплексом норм, правил і 
вимог щодо об’єкта стандартизації, установлених та затвердждених відповідно 
до чинного законодавства називається: 

а) технічними умовами; 

б) стандартом; 

в) комерційним актом; 

г) статутом; 

д) довідником. 

25. Об’єктами розробки технічних умов є: 

а) угода на постачання товару; 

б) документи, що потверджують виконання зовнішньо-торговельних операцій; 

в) один або декілька конкретних виробів, матеріалів, речовин, послуг; 

г) навчально-контрольні документи; 

д) винахід в будь-якій галузі технології. 

26. Батьківщиною патенту вважається: 

а) Італія; 

б) Франція; 

в) Англія; 

г) Німеччина; 

д) Іспанія. 

27. В Україні вперше закон про привілеї на винаходи був прийнятий у: 



а) 1812 р.; 

б) 1861 р.; 

в) 1905 р.; 

г) 1917 р.; 

д) 1921 р. 

28. Паризьку конвенцію про охорону промислової власності було укладено в: 

а) 1883 р.; 

б) 1886 р.; 

в) 1970 р.; 

г) 1974 р.; 

д) 1995 р. 

29. Патентом називається: 

а) документ, який засвідчує офіційне визнання винаходу та право винахідника на 
нього; 

б) документ, який охороняє авторське право; 

в) документ, який засвідчує право автора на винахід; 

г) закінчена наукова робота, призначена для вузького кола спеціалістів; 

д) документ інформаційного характеру, який описує, чи встановлює факти. 

30. Патентна система в Україні почала функціонувати у: 

а) 1947 р.; 

б) 1958 р.; 

в) 1971р.; 

г) 1988р.; 

д) 1992 р. 

31. Переважно нові технічні відомості, які є результатом наукових досліджень 
містять: 

а) первинні документи; 

б) вторинні документи; 



в) корпоративні документи; 

г) службові документи; 

д) особисті документи. 

32. Загальнодержавною системою документації називають: 

а) управлінську документацію ; 

б) документи особового походження; 

в) інфраструктурні документи; 

г) базові документи; 

д) всю сукупність документації офіційного походження як спеціальну, так і масову. 

33. Вперше проблеми класифікації документів (середина 60-их рр.) були 
сформульовані: 

а) К. Мітяєвим; 

б) В. Банасюкевичем; 

в) О. Баркаловим; 

г) Н. Кушнаренко; 

д) Ю. Столяровим. 

34. Упровадження на початку 80-их рр. у діловодство комп’ютерної техніки, 
створення уніфікованих форм документів спричинили формування такого 
напряму, як: 

а) документна систематика; 

б) управлінське документознавство; 

в) інформатика; 

г) інформаційні технології; 

д) аналітико-синтетична переробка інформації. 

35. План науково-дослідної роботи наукової установи належить до: 

а) планових управлінських документів; 

б) управлінських документів; 

в) організаційних документів; 

г) особисто-офіційних документів; 



д) обліково-фінансових документів. 

36. Робочий план з теми належить до: 

а) науково-організаційних документів; 

б) виробничо-організаційних документів; 

в) навчально-організаційних документів; 

г) навчально-контрольних документів; 

д) виробничих документів. 

37. Програма практики належить до: 

а) навчально-організаційних документів; 

б) виробничих документів; 

в) виробничо-організаційних документів; 

г) навчально-контрольних документів; 

д) громадсько-політичних документів. 

38. Екзаменаційні білети належить до: 

а) науково-дослідних документів; 

б) науково-організаційних документів; 

в) громадсько-політичних документів; 

г) довідково-організаційних документів; 

д) навчально-контрольних документів. 

39. Ліцензійні документи належать до: 

а) наукової системи документації; 

б) економічної; 

в) навчальної; 

г) законодавчої; 

д) громадсько-політичної. 

40. Картографічні документи належать до: 

а) природничої системи документації; 



б) технічної; 

в) інформаційної; 

г) нормативної; 

д) управлінської. 

41. Археологічна документація належить до: 

а) технічної; 

б) природничої; 

в) навчальної; 

г) гуманітарної системи документації; 

д) нормативної. 

42. Будівельна документація належить до: 

а) природничої системи документації; 

б) технічної; 

в) нормативної; 

г) гуманітарної; 

д) кадрової. 

43. Документація систем інформаційного обслуговування належить до: 

а) нормативної системи документації; 

б) управлінської; 

в) гуманітарної; 

г) природничої; 

д) інформаційної. 

44. Комерційний документ, що представляє собою угоду на постачання товару 
(надання послуг), погоджений і підписаний експортером та імпортером 
називається: 

а) план; 

б) звіт; 

в) контракт; 



г) бізнес-план; 

д) протокол. 

45. Нормативний документ – це: 

а) документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо 
різних видів діяльності або їх результатів; 

б) документ, що визначає права, обов’язки громадян на підприємстві; 

в) документ, що регулює різні правові аспекти діяльності підприємства; 

г) документ, що фіксує угоду між сторонами; 

д) документ, у якому фіксується хід і результати певної роботи. 

46. Організаційно-методичні та загально-технічні об’єкти розробляються: 

а) галузевим стандартом; 

б) стандартами підприємства; 

в) юридичними особами; 

г) Державним стандартом України; 

д) фізичними особами. 

47. Стандарти, котрі розробляють на продукцію за відсутності державних 
стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, які 
перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів – це: 

а) стандарти підпрємства; 

б) галузеві стандарти; 

в) економічні стандарти; 

г) технічні умови; 

д) міжнародні стандарти. 

48. Нормативний документ, який за рівнем важливості виділяє чотири 
ієрархічні рівні документації називається: 

а) ДКУД; 

б) ББК; 

в) УДК; 

г) Номенклатура справ; 



д) Міжнародний стандарт ISO-9001. 

49. Відповідно до ієрархічного рівня службової документації управлінські 
документи належать до рівня: 

а) A; 

б) B; 

в) C; 

г) D; 

д) E. 

50. Нормативний документ – продукт: 

а) класифікації документів; 

б) типологізації; 

в) уніфікації; 

г) стандартизації; 

д) редагування документів. 

Видання як вид документа 

1. Яке джерело визначення – «видання – головне джерело інформації, 
універсальний засіб соціальної комунікації»: 

а) Словарь библиотечных терминов; 

б) ГОСТ 7.60 - 90. Издания.; 

в) ДСТУ 3017-95.Видання; 

г) Закон України "Про видавничу справу"; 

д) ДК 010-98. 

2. Видання, що поряд із друкованим текстом містять записи звуків чи 
зображення на інших матеріальних носіях називають: 

а) спеціальними; 

б) комбінованими; 

в) електронними; 

г) аудіовізуальними; 

д) універсальними. 



3. Під видавничою продукцією розуміють: 

а) сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями); 

б) опублікований твір, тобто твір випущений в обіг для задоволення розумних потреб 
публіки; 

в) електронні видання; 

г) журнальні видання; 

д) інформаційні. 

4. Інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером: 

а) відеоінформація; 

б) аудіоінформація; 

в) електронні ресурси; 

г) документні потоки; 

д) нові форми публікації, що не мають друкованих аналогів. 

5. Містить інформацію, зафіксовану на матеріальному носієві за допомогою 
його цифрової форми: 

а) традиційне видання; 

б) офіційне видання; 

в) електронне видання; 

г) видання для аматорів; 

д) науково-популярне. 

6. Реквізит традиційного видання, що містить найменування організації, від 
імені якої виходить видання, заголовок серії називається: 

а) заголовок; 

б) надзаголовкові дані; 

в) підзаголовкові дані; 

г) класифікаційний індекс; 

д) випускні дані. 

7. Анотація – це: 

а) скорочений виклад змісту видання; 



б) дата передачі оригіналу в набір, дата підпису видання до друку; 

в) код реєстраційного характеру; 

г) назва видання, що виступає в якості пошукового образу; 

д) коротка характеристка видання з точки зору змісту, призначення, форми. 

8. Вступна стаття, післямова, примітки належать до: 

а) випускних даних; 

б) анотації; 

в) реферату; 

г) надзаголовкових даних; 

д) допоміжного апарату літературно-художнього видання. 

9. Видання систематизованих відомостей наукового або прикладного 
характеру, викладених у зустрічній для вивчення й викладення формі: 

а) наукове; 

б) офіційне; 

в) рекламне; 

г) нормативне; 

д) навчальне. 

10. Офіційне видання містить: 

а) матеріали теоретичних чи експериментальних досліджень; 

б) відомості з технології, техніки й організації виробництва; 

в) виданя норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності; 

г) видання творів громадсько-політичної діяльності; 

д) видання матеріалів інформаційного нормативного чи директивного характеру, що 
публікується від імені державних органів тощо. 

11. Видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, 
розміщених у певному порядку: 

а) рекламне видання; 

б) виробничо-практичне видання для аматорів; 

в) довідкове; 



г) науково-популярне; 

д) літературно-художнє. 

12. Видання відомостей науки, культури, техніки, викладені у доступній формі: 

а) громадсько-політичне; 

б) рекламне; 

в) науково-популярне; 

г) виробничо-практичне; 

д) наукове. 

13. Інформаційне, бібліографічне, реферативне, оглядове, дайджест – види 
видань за: 

а) цільовим призначенням; 

б) за інформаційними ознаками; 

в) структурою; 

г) аналітико-синтетичною переробкою інформації; 

д) матеріальною конструкцією. 

14. Інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з 
рефератами: 

а) інформаційне; 

б) бібліографічне; 

в) реферативне; 

г) оглядове; 

д) дайджест. 

15. Дайджест – це видання: 

а) систематизованих чи узагальнених відомостей відносно опублікованих чи 
неопублікованих даних із першоджерел, випущене друком організаціями, що 
здійснюють науково-інформаційну діяльність; 

б) упорядкованої сукупності бібліографічних записів; 

в) сукупність бібліографічних записів, включно з рефератами; 

г) публікації у вигляді добірки витягів із конкретного тексту чи різних джерел, 
тематично погупованих; 



д) публікації одного чи кількох оглядів. 

16. За знаковою фіксацією інформації видання поділяються на: 

а) книжкові, журнальні, карткові, аркушеві; 

б) текстові, нотні, картографічні, образотворчі; 

в) інформаційні, бібліографічні, реферативні, оглядові; 

г) однотомні, багатотомні, серії, зібрання творів; 

д) книги, брошури, листівки. 

17. Видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого 
будь-яким способом у два чи більше згинів називається: 

а) картковим; 

б) плакатом; 

в) газетним; 

г) буклетом; 

д) поштовою карткою. 

18. Книжкове видання обсягом понад 48 сторінок – це: 

а) листівка; 

б) брошура; 

в) книга; 

г) збірник; 

д) буклет. 

19. Брошура – книжкове видання обсягом: 

а) від 1 до 4 сторінок; 

б) від 1 до 48 сторінок; 

в) від 1 до 50 сторінок; 

г) від 1 до 75 сторінок; 

д) від 1 до 100 сторінок. 

20. Видання, які виходять через певні проміжки часу, постійною для кожного 
року кількістю примірників, не повторюється за змістом, типово оформлені, 
нумеровані, датовані примірники під стислою назвою називаються: 



а) періодичними; 

б) неперіодичними; 

в) серійними; 

г) зібранням творів; 

д) моновиданням. 

21. Серіальне видання: 

а) виходить в міру накопичення інформації, нумерованими чи датованими випусками, 
неповторюваними за змістом, типово оформлені зі спільною назвою; 

б) виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не визначена, як правило 
нумерованими чи датованими випусками, з постійною спільною назвою; 

в) виходить одноразово, продовження якого непередбачене; 

г) виходить через певні проміжки часу, постійною для кожного року кількістю 
примірників, не повторюється за змістом; 

д) виходить щомісяця і має спільну назву. 

22. Науковае книжкове видання певного дослідження проблеми, що належить 
одному чи кільком авторам називається: 

а) прейскурантом; 

б) стандартом ; 

в) посібником; 

г) довідником; 

д) монографією. 

23. Нормативне виробничо-практичне видання з комплексом норм, правил та 
вимог щодо об’єкта стандартизації, встановлених та затверджених відповідно 
до чинного законодавства називається: 

а) термінологічним словником; 

б) навчальною програмою; 

в) стандартом; 

г) методичними рекомендаціями; 

д) хрестоматією. 



24. Навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень із певної теми, 
розділу тощо навчальної дисципліни, роду практичничної діяльності із 
методикою виконання окремих завдань називається: 

а) розмовником; 

б) підручником; 

в) навчально-методичним посібником; 

г) методичними рекомендаціями; 

д) паспортом. 

25. Енциклопедія належить до: 

а) довідкових видань; 

б) наукових видань; 

в) інформаційних видань; 

г) нормативних видань; 

д) реферативних видань. 

26. Книги, надруковані до 1501 р., називають: 

а) інкунабулами; 

б) фоліантами; 

в) рукописами; 

г) літописами; 

д) препринтами. 

27. Навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів чи 
уривків з них, які є об’єктом вивчення називають: 

а) курсом лекцій; 

б) текстом лекцій; 

в) практичним порадником; 

г) хрестоматією; 

д) довідником. 

28. Видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-якими виробничо-
практичними навичками називають: 



а) монографією; 

б) стандартом; 

в) наочним посібником; 

г) практичним порадником; 

д) тлумачним словником. 

29. Виробничо-практичне видання основних відомостей щодо устаткування, 
приладів та речей господарського вжитку називають: 

а) стандартом; 

б) прейскурантом; 

в) хрестоматією; 

г) паспортом; 

д) розмовником. 

30. Словник переліку мовних одиниць з їхніми характеристиками або 
перекладом ін. мовами – це: 

а) тлумачний словник; 

б) енциклопедичний; 

в) мовний; 

г) термінологічний; 

д) філософський. 

31. Реферативний огляд представляє собою: 

а) зв’язну розповідь про первинні документи та бібліографічний список до теми; 

б) адекватне відображення змісту первинних документів; 

в) всебічний аналіз первинних документів, їх аналітичну аргументовану оцінку та 
рекомендації; 

г) оцінку тенденцій розвитку науки, виробництва, суспільства, на основі якої можуть 
прийматися рішення, розроблятися плани; 

д) інформацію про певну місцевість в країні. 

32. Бібліографічний огляд представляє собою: 

а) адекватне відображення змісту первинних документів; 



б) оцінку тенденцій розвитку науки, виробництва, суспільства, на основі якої можуть 
прийматися рішення, розроблятися плани; 

в) зв’язну розповідь про первинні документи та бібліографічний список до теми; 

г) інформацію про певну місцевість в країні. 

д) всебічний аналіз первинних документів, їх аналітичну аргументовану оцінку та 
рекомендації; 

33. Періодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, має 
ознаки газетного або журнального видання, містить матеріали організації, яка 
його видає – це: 

а) газета; 

б) журнал; 

в) календар; 

г) експрес-інформація; 

д) бюлетень. 

34. Експрес-інформація – це: 

а) періодичне газетне видання з постійною назвою, що виходить через певні короткі 
проміжки часу, містить офіційні документи, оперативну інформацію й матеріали з 
актуальних питань, літературні твори, фотографії, рекламу; 

б) періодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, має ознаки 
газетного або журнального видання, містить матеріали організації, яка його видає; 

в) періодичне довідкове видання з послідовним переліком днів, тижнів, місяців 
даного року, а також із іншими відомостями різного характеру; 

г) періодичне реферативне видання розширених та зведених рефератів 
найактуальніших опублікованих зарубіжних матеріалів або неопублікованих 
вітчизняних документів, призначене для оперативногоінформування фахівців; 

д) періодичне журнальне видання яке виходить під постійною назвою, має постійні 
рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних громадсько-політичних, 
наукових, виробничих та інших питань, літературні твори, фотографії, ілюстрації . 

35. Періодичне газетне видання з постійною назвою, що виходить через певні 
короткі проміжки часу, містить офіційні документи, оперативну інформацію й 
матеріали з актуальних питань, літературні твори, фотографії, рекламу – це: 

а) журнал; 

б) календар; 

в) експрес-інформація; 



г) газета; 

д) бюлетень. 

36. Відтворюють науково-вірний канонічний текст: 

а) документальні видання; 

б) масові; 

в) наукові; 

г) науково-популярні; 

д) масово-політичні. 

37. Документальні (факсимільні) видання: 

а) відтворюють науково-вірний канонічний текст; 

б) відтворюють тексти рукописів чи рідкісного видання з максимальною достовірністю 
найчастіше фотомеханічним способом; 

в) відтворюють матеріали залежно від потреб споживачів; 

г) розраховані на різні групи споживачів друкованої інформації, текст яких може 
передруковуватися з інших видань; 

д) містить матеріали науково-дослідної роботи. 

38. Електронні дані – це: 

а) інформація , подана, головним чином числами у вигляді цифр; 

б) інформація у вигляді текстів, числових даних, зображень, звуків; 

в) комбінація вищезазначених видів у одному ресурсі; 

г) інформація, яка надається головним чином у вигляді текстової інформації; 

д) цифрове відтворення звукової інформації. 

39. Набір операторів або підпрограм, які забезпечують виконання певних 
завдань, включаючи обробку даних : 

а) електронні дані; 

б) комбіновані дані; 

в) текстові дані; 

г) зображення; 

д) електронні програми. 



40. Тип носія інформації, зафіксованій на окремому фізичному носієві, який 
має бути поміщеним користувачем до комп’ютерного пристрою для 
зчитування: 

а) віддаленого доступу; 

б) комбінованого; 

в) локального; 

г) міжнародного; 

д) мережевого. 

41. Самостійне електронне видання: 

а) не має друкованого аналогу; 

б) відтворює відповідний друкований документ; 

в) частково відтворює відповідний друкований документ; 

г) має обмежену кількість друкованого аналогу; 

д) електронна версія будь-якої інформації. 

42. За технологією розповсюдження електронні видання поділяються на: 

а) системні, прикладні, сервісні; 

б) оригінали, електронні версії, електронні відтворення; 

в) локальні, мережеві, електронні ресурси; 

г) комбіновані дані, текстові дані, зображення; 

д) компакт-диски, магнітні стрічки. 

43. Подвійний аркуш паперу, що скріплює палітурку і книжковий блок 
називається: 

а) обкладинкою; 

б) форзацем; 

в) суперобкладинкою; 

г) манжеткою; 

д) палітуркою. 

44. Окремий аркуш у книзі з назвою частини або розділу називається: 

а) шмуцтитулом; 



б) авантитулом; 

в) колонтитулом; 

г) футляром; 

д) фронтисписом. 

45. Фронтиспис – це: 

а) частина вихідних відомостей; 

б) характеристика книги; 

в) довідковий текст над основним текстом смуги, що пояснює, який матеріал 
надрукований на сторінці; 

г) сукупність даних, що характеризують видання; 

д) малюнок, уміщений поруч із титулом, на лівій сторінці, що передає характер книги. 

46. У давньому Римі календарем називали: 

а) щоденник, який вели високі особи; 

б) боргова книга, в яку кредитори записували проценти в перші дні місяця; 

в) тексти судійських промов; 

г) святкові привітання; 

д) назви місяців. 

47. Газетне видання, підготовлене виїзною чи громадською редакцією з метою 
оперативного подання необхідної інформації називається: 

а) щоденний газетний випуск; 

б) спеціальний газетний випуск; 

в) профспілкова газета; 

г) партійна газета; 

д) професійна газета. 

48. Продовжуване видання виходить: 

а) через визначені проміжки часу; 

б) один раз на рік; 

в) через невизначені проміжки часу залежно від накопичення інформації; 



г) тільки на свята; 

д) у час, установлений головним редактором. 

49. Неперіодичне серіальне видання, вихід якого обмежений визначеним часом 
і кількістю видань: 

а) відкрита серія; 

б) підсерія; 

в) спецсерія; 

г) міжнародна серія; 

д) закрита серія. 

50. Перша друкована українська газета (1720 р.) називалася: 

а) «Ведомости» ; 

б) «Новини»; 

в) «Факти»; 

г) «Київська Русь»; 

д) «Правда». 

Ідеографічні та іконічні документи 

1. Картографічною генералізацією називають: 

а) відбір і виділення головних об’єктів для зображення на картографічному виданні; 

б) створення легенди карти; 

в) позначення другорядних об’єктів; 

г) розробку картографічних видань; 

д) вибір знака та кольору для позначення конкретних об'єктів на карті. 

2. Умовні уніфіковані позначення, виражені геометричними фігурами, 
літерними, наочними знаками називаються: 

а) картографічні символи; 

б) картографічні знаки; 

в) системні зображення; 

г) коди; 



д) картографічні зображення. 

3. Картографічне видання, що складається з багатьох карт, з’єднаних 
загальною програмою називається: 

а) карта-схема; 

б) топографічна карта; 

в) виробничо-практичні карти; 

г) атлас; 

д) контурні карти. 

4. Легенда карти – це: 

а) назва карти; 

б) зведення умовних позначень, використаних на карті, з текстовими поясненнями до 
них; 

в) довідкові дані по час створення карти; 

г) діаграми, таблиці; 

д) список умовних знаків, використаних на карті. 

5. Родоначальником атласу вважається: 

а) К. Птоломей; 

б) Г. Меркатор; 

в) Піфагор; 

г) Коперник; 

д) Софокл. 

6. На якій з карт можна побачити такі знаки? 

 

а) на політичній карті; 

б) на карті клімату; 

в) економічній; 

г) на гідрологічній карті; 



д) на карті корисних копалин; 

7. На яких картах зображуються назви країн, островів, материків? 

а) тектонічній; 

б) сейсмічній; 

в) флористичній; 

г) психологічній; 

д) політичній. 

8. Атлас за матеріальною конструкцією – це: 

а) аркушевий документ; 

б) картковий; 

в) стрічковий; 

г) кодексовий; 

д) комбінований. 

9) До якої з груп карт можна віднести карту заповідника? 

а) туристична; 

б) наукова; 

в) виробничо-практична; 

г) статистична; 

д) карта – схема. 

10. Перша друкована карта з'явилася у: 

а) 1472 р.; 

б) 1572 р.; 

в) 1672 р.; 

г) 1772 р.; 

д) 1872р. 

11. Коли з'явився термін «карта»? 

а) в первісні часи; 



б) у період Середньовіччя; 

в) в останні десятиліття ХХ ст; 

г) в античні часи; 

д) в епоху Відродження. 

12. Дата створення глобуса: 

а) 1392 р.; 

б) 1492 р.; 

в) 1592 р.; 

г) 1792 р.; 

д) 1892 р.; 

13. Музичний документ – це: 

а) музична інформація, передана у вигляді графічних знаків; 

б) документ, що передає інформацію про музику; 

в) музична інформація, певним чином зафіксована на матеріальному носієві у 
вигляді звуків або графічних знаків системи нотації для процесів її збереження та 
передавання в часі та просторі; 

г) нотні видання; 

д) грамплатівки. 

14. За функціональним призначенням музичні видання поділяються на: 

а) книжкові та комплексні; 

б) партитури, партії, клавіри; 

в) наукові, навчальні, концертні; 

г) для спеціалістів, для аматорів; 

д) сценічні, інструментальні, вокально-хорові. 

15. За характером виконання музичні видання поділяються на: 

а) видання, призначені для учнів музичних навчальних закладів, для спеціалістів, для 
аматорів; 

б) книжкові та комплексні видання; 

в) наукові, навчальні, концертні; 



г) сценічні, інструментальні, вокально-хорові, змішані; 

д) партитури, партії, клавіри. 

16. Партитура представляє собою: 

а) умовні графічні знаки, що використовують для запису музичних звуків; 

б) нотний запис багатоголосового музикального твору для оркестру, хору, камерного 
ансамблю; 

в) частину музичного твору, що виконується окремим голосом; 

г) спрощений музичний твір; 

д) перекладання музичного твору для співу супроводом фортепіано. 

17. Спрощена і скорочена партитура називається : 

а) партією; 

б) клавіром; 

в) нотним друком; 

г) нотами; 

д) дирекціоном. 

18. Нотний друк –це: 

а) музичний твір; 

б) нотний запис багатоголосового музикального твору; 

в) одна з галузей поліграфії; 

г) реквізити музичного видання; 

д) умовні графічні знаки. 

19. Автором складових назв «ре», «мі», «фа», «соль», «ля» вважається: 

а) Ф. Шопен; 

б) Л. Брайль; 

в) Г. д’Аренцо; 

г) С. Рахманінов; 

д) Н. Паганіні. 

20. Валторни, труби, тромбони, туби належать до : 



а) дерев’яних музичних інструментів; 

б) мідних духових музичних інструментів; 

в) смичкових музичних інструментів; 

г) ударних музичних інструментів; 

д) струнних музичних інструментів. 

21. Винахідником зорової труби був: 

а) Гекатей Мілетський; 

б) Авраам Артемій; 

в) Галілео Галілей; 

г) Ератосфен; 

д) Клавдій Птолемей. 

22. Перші картографічні малюнки, виконані на глиняних плитах були виконані 
в… 

а) Стародавній Греції; 

б) Стародавньому Римі; 

в) Стародавньому Вавилоні; 

г) Візантії; 

д) Київській Русі. 

23. Нотний друк зародився в… 

а) V ст.; 

б) X ст.; 

в) XII ст.; 

г) XV ст.; 

д) XX ст. 

24. Ксилографія – це 

а) зображення на дерев’яних дошках спеціальним ріжучим інструментом; 

б) друкарські форми з мідних пластин; 

в) гравіювання на металевих пластинках; 



г) оздоблення титульних листів; 

д) нотний друк. 

25. Винахідник музичного шрифту з 360 знаків: 

а) Г. Синьєрре; 

б) А. Петруччі; 

в) Брейкопф; 

г)Т. Цвивел; 

д) Р. Мірер. 

26. Пам’ятки античної описової картографії – це: 

а) інкунабули; 

б) карти; 

в) атласи; 

г) глобуси; 

д) перипли. 

27. Документ, зміст якого зафіксовано у вигляді точного, зменшеного, 
збільшеного або формалізованого відображення зовнішніх характеристик 
реального чи уявного обۥєкта за допомогою іконічних знакових засобів – це: 

а) музичний документ; 

б) фотодокумент; 

в) фонодокумент; 

г) ізографічний документ; 

д) кінодокумент. 

28. Календар за матеріальною конструкцією належить до: 

а) аркушевих документів; 

б) бланкових; 

в) карткових; 

г) брошурних; 

д) книжкових. 



29. Перша серія вітальних листівок була виготовлена в: 

а) 1695 р.; 

б) 1795 р.; 

в) 1895 р.; 

г) 1995 р.; 

д) 2005 р.. 

30. Естамп – це: 

а) альбом зображень різних обۥєктів, що пропонується з метою навчання або 
практичного використання; 

б) друковане відтворення малюнка, вирізаного або витравленого на металевій чи 
деревۥяній дошці; 

в) гравюра на дереві; 

г) плаский друк із каменя чи металевої пластинки; 

д) аркушеве видання, відбиток твору образотворчого мистецтва з друкованої форми, 
що виготовлена самим художником. 

31. Масово- політичний, нормативно-конструктивний, науково-популярний, 
навчальний та рекламний. Документ, який має такі підвиди – це: 

а) плакат; 

б) естамп; 

в) офорт; 

г) альбом; 

д) атлас. 

32. Отримав перші фотозображення у 1839 році: 

а) І. Шульц; 

б) У. Уоллес; 

в) Л. -М. Ж. Дагер; 

г) Ю. Ф. Фріцше; 

д) А. Ф. Греков. 

33. Перший фотоапарат був створений у Москві: 



а) 1760 р.; 

б) 1800 р.; 

в) 1840 р.; 

г) 1940 р.; 

д) 1960 р. 

34. День народження фотографії вважається: 

а) 7 січня 1839 р.; 

б) 17 березня 1800 р.; 

в) 7 травня 1840 р.; 

г) 27 червня 1940 р.; 

д) 7 вересня1960 р. 

35. В перекладі з грецької фонодокумент – це: 

а) звук, документ; 

б) зображення, документ; 

в) рух, документ; 

г) доказ, документ; 

д) відео, документ. 

36. Плаский друк із каменя чи металевої пластинки: 

а) гравюра; 

б) ксuлографія; 

в) лінографія; 

г) офорт; 

д) літографія. 

37. Основоположником кіно вважається : 

а) Р. У. Пол; 

б) Луі Жан Люмьєр; 

в) М. Леман; 



г) Т. Едісон; 

д) І. Тимченко. 

38. Безперервний ряд фотознімків, які відрізняються між собою незначними 
змінами положень зображуваних об’єктів – це: 

а) фотодокумент; 

б) ізографічний документ; 

в) кінодокумент; 

г) фонодокумент; 

д) музичний документ. 

39. Окремі кадри діафільма (35мм), вставлені у спеціальну рамку – 

а) фотографії; 

б) епіфільм; 

в) діафонофільм; 

г) слайди; 

д) ролік. 

40. Перший касетний відеомагнітофон-приставка з’явився у: 

а) 1930 р.; 

б) 1948 р.; 

в) 1956 р.; 

г) 1961 р.; 

д) 1970 р. 

41. В Україні голографічне кіно з’явилося у : 

а) 1960-ті рр.; 

б) 1970-ті рр.; 

в) 1980-ті рр.; 

г) 1990-ті рр.; 

д) у 2001 році. 

42. Початок випуску вітчизняних фотоапаратів «Смена», «Зенит»: 



а) 1940 р.; 

б) 1950 р.; 

в) 1970 р.; 

г) 1980 р.; 

д) 1990 р. 

43. За способом документування аудіовізуальні документи діляться на: 

а) фонодокументи, фотодокументи, візуальні кінодокументи; 

б) ті, що читаються людиною і ті, що читаються машиною; 

в) діапозитиви, слайди, анімаційні фільми, епіфільми; 

г) грамплатівки, магнітні фонограми; 

д) звукові кінофільми, діафонофільми. 

44. Аудіальні документи – 

а) грамплатівки, магнітні фонограми; 

б) діапозитиви (слайди ), фотографії; 

в) діа-, кіно-, відео-документи; 

г) звукові кінофільми, діафонофільми; 

д) анімаційні фільми, епіфільми. 

45. Цифрове фотографічне зображення, нанесене на матеріальний носій 
магнітним, оптичним чи цифровим видом запису: 

а) фотографія; 

б) діапозитив; 

в) відеозапис; 

г) діафільм; 

д) кінофільм. 

46. Позитивне фотографічне або мальоване зображення на прозорому 
матеріалі (плівці чи склі), призначене для проекції на екран: 

а) епіфільм; 

б) анімаційний фільм; 



в) діапозитив; 

г) фотографія; 

д) слайд. 

47. Оптичні фонограми на диску належать до: 

а) фотодокументів; 

б) фонодокументів; 

в) ізографічних документів; 

г) іконічних; 

д) кінодокументів. 

48. Перша касета для звукового магнітофону (1963 р.) була виготовлена у: 

а) Китаї; 

б) Голландії; 

в) Японії; 

г) Кореї; 

д) Франції. 

49. Початок випуску цифрових відеокамер із записом на жорсткий диск (Японія, 
Корея) датується: 

а) 1947 р.; 

б) 1954 р.; 

в) 1976 р.; 

г) 1989 р.; 

д) 1998 р. 

50. Документ, який представляє собою матеріальний носій із записаними на 
ньому звуковими коливаннями – 

а) монозапис; 

+б) звуковий кінофільм; 

в) аудіокасета; 

г) грамплатівка; 



д) фонограма. 

 


