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Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів: 40 балів 40 балів 

Критерії оцінювання: 1 питання - 15 балів 

2 питання - 10 балів 

3 питання - 15 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Історичний розвиток системи бібліотечного 

обслуговування як суспільна потреба.  

2. Основні концепції бібліотечного 

обслуговування. 

3. Підходи (інформаційний і бібліотечний) до 

обслуговування користувачів.  

4. Потреби користувачів, які зумовлюють 

звернення до бібліотеки. 

5. Вивчення інформаційних потреб та запитів 

користувачів.  

6. Стаціонарне обслуговування читачів на 

абонементі та в читальному залі. 

7. Абонемент як основний підрозділ 

обслуговування користувачів. 

8. Форми абонементів: загальний, 

функціональний, галузевий, груповий 

абонементи.  

9. Техніка обслуговування користувачів на 

абонементі. 

10. Організація обслуговування читачів у 

читальному залі, його особливості.  

11. Загальні та спеціалізовані читальні зали (за 

характером та видом документів, за рівнем 

читацької підготовки та ін.).  

12. Позастаціонарне обслуговування користувачів 

через пересувні бібліотеки, бібліотечні пункти, 

за допомогою бібліобуса, електронних засобів 

зв’язку.  



13. Форми позастаціонарного обслуговування 

14. Техніка позастаціонарного обслуговування 

користувачів. 

15. Бібліотеки сімейного читання.  

16. Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей 

та юнацтва.  

17. Особливості інформаційно-бібліотечного 

обслуговування користувачів з обмеженими 

фізичними можливостями. 

18. Індивідуальне інформаційне бібліотечне 

обслуговування: етапи, прийоми, методи. 

19. Форми диференційованого обслуговування 

користувачів. 

20. Групове, масове і фронтальне інформаційне 

обслуговування користувачів бібліотек. 

21. Організація обслуговування користувачів за 

міжбібліотечним абонементом (МБА). 

22. Технологія підготовки інформаційного 

забезпечення групових дозвілєєво-

любительских потреб користувачів бібліотек. 

23. Типові норми часу на основні процеси надання 

послуг користувачам (обслуговування 

користувачів).  

24. День спеціаліста як комплексний захід і форма 

бібліографічного інформування. 

Обслуговування користувачів у Дні інформації, 

бібліографії, періодики.  

25. Український та закордонний досвід 

інформаційного обслуговування різних груп 

користувачів. 

26. Архівні документи та послуги. Інформаційні 

документи архіву. 

27. Інформаційне забезпечення користувачів архіву 

відповідно до їх запитами.  

28. Основні форми користування документами 

архіву. Організація користування документами.  

29. Зміст та призначення архівних довідок. Вимоги 

до складання та видавання архівних довідок.  

30. Видавання архівних копій та витягів з 

документів.  

31. Видавання документів у тимчасове 

користування за межі архіву. 

32. Обслуговування користувачів у читальному залі 

архіву.  

33. Шляхи ознайомлення громадськості з 

документами архіву.  

34. Специфіка організація виставок архівних 

документів. 

35. Зміст та призначення планування екскурсій, 

лекцій, доповідей в архіві.  

36. Пропагування документів архіву в засобах 

масової інформації.  



37. Документальні публікації та їх підготовка 

архівом 

38. Інформаційна діяльність служби НТІ архіву, її 

призначення.  

39. Абоненти ДІО та основні види ДІО, що 

здійснює служба НТІ. 

40. Довідково-інформаційне обслуговування 

користувачів.  

41. Бібліографічне обслуговування та 

бібліографічне інформування. Виконання 

інформаційних запитів.  

42. Диференційоване забезпечення керівників 

науково-технічною інформаціє.  

43. Інформаційне забезпечення спеціалістів 

профільною інформацією у системі вибіркового 

розповсюдження інформації.  

44. Організація тематичних виставок матеріалів 

ДІФ.  

45. Електронна бібліотека як нова форма 

організації бібліотечного обслуговування.  

46. Класифікація електронних бібліотек. 

47. Напрями діяльності традиційних бібліотек у 

мережі Інтернет з використанням бібліотечних 

сайтів (надання доступу до електронних 

каталогів, електронних бібліотек, 

повнотекстових копій, електронних книг тощо). 

48. Корпоративна взаємодія бібліотек як спосіб 

удосконалення віддаленого обслуговування 

користувачів. 

49. Міжнародні бібліотечні проекти з надання 

доступу до електронних ресурсів. 

50. Електронна бібліотека як складова 

дистанційного навчання. 

51. Створення проблемно-орієнтованого 

інформаційного продукту. Бібліотечні 

корпоративні мережі та їх призначення.  

52. Діяльність бібліотек з надання доступу до 

мережевих інформаційних ресурсів.  

53. Види мережних документів за Т. В. 

Майстровичем. 

54. Веб-сайт бібліотеки як складова частина 

сучасного іміджу бібліотеки.  

55. Надання доступу до електронного каталогу 

бібліотеки.  

56. Технічна підтримка та обслуговування сайту 

бібліотеки. 

57. Правила веб-етики щодо розміщення інформації 

на веб-сайті бібліотеки. 

58. Сучасні підходи та вимоги до контенту та веб-

дизайну бібліотечного сайту. 

59. Новітні форми роботи бібліотекарів і засоби 

зворотного зв’язку: віртуальна довідка, on-line 



консультації, електронна доставка документів, 

гостьова книга, форум, чат. 

60. Віртуальні виставки.  

61. Лічильники відвідувань сайту та окремих його 

сторінок і розділів. 

62. Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці 

та обслуговування користувачів: технічне та 

програмне забезпечення Інтернет-центру, правил 

користування, послуги центру, організація 

вільного доступу до Інтернету.  

63. Персонал інтернет-центрів: вимоги, компетенції  

64. Досвід роботи публічних бібліотек світу та 

України з надання доступу користувачам до 

ресурсів мережі Інтернет. 

65. Довідково-бібліографічне обслуговування он-

лайн (електронна пошта, доступ до комерційних 

баз даних, проведення відео конференцій тощо). 

66. Планування робіт, вивчення можливостей їх 

фінансування через державний бюджет, місцеві 

бюджети, інноваційні фонди. 

67. Законодавство України з питань авторського 

права та інтелектуальної власності. 

68. Специфіка проблем інтелектуальної власності і 

авторського права у сфері електронних 

публікацій і телекомунікаційних каналів 

розповсюдження інформації. Об’єкти 

авторського права в Інтернеті.  

69. Документи ІФЛА (Маніфест про Інтернет), УБА 

(«Доступ до Інтернету як бібліотечна послуга»), 

ІФЛА та МАК (спільна заява), проекту PULMAN 

(Ойрашський маніфест). 

70. Роль УБА у формуванні та підтримці етики 

обслуговування користувачів.  

71. Сутність клієнтоорієнтованого підходу у 

бібліотечній діяльності. 

72. Етичні засади бібліотечної етики: нормативні, 

рекомендаційні, наукові документи. 

73. Бібліотекар як суб’єкт формування іміджу 

бібліотеки. Професіограма бібліотекаря. 

74. Складові і норми етики бібліотекаря.  

75. Функції, форми і види бібліотечного 

спілкування при інформаційному 

обслуговуванні. 

76. Сучасна проблема професійної етики 

бібліотекаря.  

77. Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших 

інформаційних працівників.  

78. Професіограма сучасного бібліотекаря.  

79. Складові і норми етики бібліотекаря.  

80. Культура поведінки й спілкування з читачами 

для працівників бібліотек.  

81. Основні функції, форми і види бібліотечного 



спілкування.  

82. Бар’єри інформаційного обслуговування: 

соціально-психологічний підхід.  

83. Рекомендації для уникнення конфліктів з 

відвідувачами бібліотеки. 

84. Залежність іміджу бібліотеки від поведінкової 

складової працівників.  

85. Показники ефективності інформаційно-

бібліотечного обслуговування. 

86. Методи оцінки якості бібліотечно-

інформаційних послуг.  

87. Показники якості бібліотечного обслуговування 

ІФЛА та ІSО 

88. Удосконалення показників бібліотечного 

обслуговування за ІФЛА та ІSО. 

89. ISO 2789 «Інформація і документація. 

Міжнародна бібліотечна статистика».   

90. ISO 11620 «Інформація і документація. 

Показники ефективності роботи бібліотек».  

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

Н. М. Терещенко  

 


