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Інтелектуальна свобода та доступ до інформації 

Курс 1 курс 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

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: 4 теоретичних питання – по 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Що таке інтелектуальна свобода. 

2. Роль професійних бібліотечно-

інформаційних об’єднань у реалізації концепції 

інтелектуальної свободи: розробка норм, 

навчання, консультування, дослідницька 

діяльність, участь у законотворчості.  

3. Внесок Комітету з вільного доступу 

до інформації та свободи висловлення (FAIFE) 

ІФЛА у запровадження інтелектуальної свободи 

в бібліотечну діяльність. 

4. Досвід і завдання бібліотечних 

асоціацій України щодо захисту свободи слова і 

безперешкодного обміну інформацією.  

5. Роль бібліотечних асоціацій у 

поширенні поінформованості та захисту 

інтелектуальної свободи в суспільстві та серед 

бібліотечної спільноти. 

6. Партнерства з метою  протистояння 

цензурі читання, Інтернету, діяльності бібліотек. 

7. Кращий досвід бібліотечних 

асоціацій світу щодо форм і методів адвокації 

інтелектуальної свободи та доступності до 

інформації. 

8. Інтелектуальна свобода як основа 

демократії. 

8. Діючі міжнародні акти з прав людини та 



інтелектуальної свободи. 

9. Інтелектуальна свобода в умовах 

запровадження нових інформаційних і 

комунікаційних технологій та зростання потреб в 

інформації. 

10. Сучасні загрози інтелектуальній 

свободі, можливості й завдання книгозбірень у їх 

запобіганні. 

11. Законодавче забезпечення прав 

людини та інтелектуальної свободи в Україні. 

12. «Декларація про бібліотеки, 

інформаційні служби та інтелектуальну свободу» 

(Глазго, 2002 р.): основні положення, оцінка, 

порівняння, пропозиції. 

13. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших 

міжнародних інституцій у формуванні 

інформаційно-бібліотечної політики в 

демократичних країнах. 

14. Роль бібліотечної громадськості в 

забезпеченні принципу інтелектуальної свободи 

в діяльності бібліотек. 

15.  Які міжнародні документи 

визначають основні принципи  інтелектуальної 

свободи? 

16.  Чому інтелектуальна свобода важлива 

для демократичного громадянського суспільства? 

17.  В чому полягає роль бібліотек і 

бібліотекарів у забезпеченні інтелектуальної 

свободи? 

18.  Визначте роль інтелектуальної 

свободи в умовах запровадження нових 

інформаційних та комунікаційних технологій. 

19.  В чому полягають загрози 

інтелектуальній свободі? 

20.  Які документи визначають підвалини 

діяльності бібліотек у царині захисту 

інтелектуальної свободи? 

21.  Хто виступає партнером бібліотек у 

забезпеченні інтелектуальної свободи, чому? 

22. У чому полягає фізична та 

інтелектуальна доступність до інформації та 

бібліотечних ресурсів? 

23.  Назвіть загальносвітові тенденції 

трансформації інформаційного середовища. 

24.  Що впливає на розширення функцій 

бібліотеки в сучасних умовах? 

25.  В чому полягають особливості 

трансформації бібліотеки як соціального 

інституту в Україні? 



26.  Як закон про авторське право впливає 

на доступність до документів та інформації? 

27.  Назвіть важливі для українських 

бібліотек напрямки покращання доступу до 

інформації та бібліотечних матеріалів. 

28.  Чому зміни в професійній свідомості 

бібліотечних та інформаційних працівників, 

рівень засвоєння ними нових знань, вмінь, 

професійних норм і цінностей важливі для 

покращання доступу до інформації? 

29.  Моральні, законодавчі та 

професійні основи забезпечення 

конфіденційності бібліотечного обслуговування 

та даних про користувачів (інформації 

персонального характеру). 

30. Забезпечення конфіденційності 

бібліотечного обслуговування. 

31. Конфіденційність інформації про 

коло читання читача. 

32. Конфіденційність у цифровому 

середовищі. 

33. Захист конфіденційності дорослих і 

дітей. 

34. Досвід США та інших 

демократичних країн щодо забезпечення 

конфіденційності бібліотечного обслуговування 

та даних про читачів (інформації персонального 

характеру).  

35. Проблеми забезпечення 

конфіденційності бібліотечного обслуговування 

та даних про читачів в Україні. 

36. Цензура Інтернету та доступність 

інформації: роль бібліотек. 

37. Проблеми доступності до інформації 

бібліотек. 

38. Правова, фізична, інтелектуальна 

доступність інформації. 

39. Роль бібліотек в забезпеченні 

доступності до урядової (офіційної) інформації. 

40. Обмеження доступу до інформації. 

Власність на інформацію. 

41. Реалізація права громадян на 

бібліотечне обслуговування та вільний доступ до 

інформаційних ресурсів. 

42. Безоплатне користування основними 

послугами бібліотеки. Платні послуги в 

бібліотеках. 

43. Документи ІФЛА з міжнародного 

бібліотечно-інформаційного співробітництва. 



44. Міжнародні договори та міждержавні 

угоди України в бібліотечно-інформаційній 

сфері. 

45. Міжнародні програми та проекти з 

вільного доступу до світових бібліотечно-

інформаційних ресурсів. 

31. Кодекс етики бібліотекаря як основа 

інтелектуальної свободи та доступності до 

інформації. 

46. Історія духовної та світської цензури в 

бібліотечно-архівній діяльності. 

47. Форми і методи протистояння цензурі 

в бібліотеках та архівах на сучасному етапі. 

48. Роль міжнародних і національних 

бібліотечних асоціацій та інших громадських 

формувань у боротьбі з цензурою. 

49. Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи» 

(2015 р.) УБА: основні положення, оцінка, 

пропозиції. 

50. Рекомендації УБА «Як бібліотеки 

можуть протистояти цензурі» (2017 р.): основні 

положення, оцінка, пропозиції. 

51. Професійна етика як спосіб 

обґрунтування правил і норм поведінки та 

соціально-культурного пояснення призначення 

професії. 

52.  Кодекси як упорядковані зібрання 

принципів етики. Основні види кодексів етики 

бібліотекаря. 

53.  Концепція інтелектуальної свободи - 

основний постулат етики бібліотечного 

працівника в демократичному суспільстві. 

54.  Етика і соціальна відповідальність. 

55.  Інформаційна етика як дисципліна, що 

досліджує моральні проблеми, що постають як 

наслідок застосування інформаційних 

технологій.  

56.  Кодекс етики Української 

бібліотечної асоціації, зміст і шляхи 

запровадження. 

57.  Що таке «кодекс етики» бібліотекаря? 

58.  Які існують види кодексів 

бібліотечної етики? В чому полягають переваги 

та недоліки різних типів кодексів професійної 

етики? 

59.  До якого виду можна віднести Кодекс 

етики Української бібліотечної асоціації? Чому? 

60.  Які існують шляхи забезпечення 

дієвості кодексів професійної етики бібліотечних 



працівників? 

61.  Чому концепція інтелектуальної 

свободи є основним постулатом етики 

бібліотечного працівника в демократичному 

суспільстві? 

62.  У чому полягає соціальна 

відповідальність бібліотечно-інформаційного 

працівника?  

63.  Як трансформувалося поняття 

соціальної відповідальності бібліотекаря? 

64.  Чому ера електронної інформації 

викликала нові етичні проблеми бібліотечної 

діяльності? 

65.  Що таке кодекси корпоративної 

етики? Навіщо вони? 

66.  Які фактори впливають на розвиток 

етичної свідомості бібліотекаря? 

67. «Кодекс етики бібліотекаря» (1996 р. 

та 2013 р.) УБА: основні положення, оцінка, 

порівняння, пропозиції. 

68. Позиція ІФЛА з «Публічного права на 

видачу матеріалів з виплатою винагороди 

авторам за використання цих матеріалів у 

бібліотеках»: основні положення, оцінка, 

порівняння, пропозиції. 

69. Публікація ІФЛА «Доступ до бібліотек 

осіб із обмеженнями» (Гаага, 2005 р.): основні 

положення, оцінка, порівняння, пропозиції. 

70. Спільна заява ІФЛА та Міжнародної 

асоціації книговидавців «Про свободу 

висловлення в Інтернеті» (Торонто, 2003 р.): 

основні положення, оцінка, порівняння, 

пропозиції. 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

О. О. Ісаєнко 

 


