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Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Комбінована 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 2 питання – по 10 балів 

2 практичних завдання – по 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Термінологічна база автоматизації 

бібліотечно-бібліографічних процесів. 

2. Автоматизація підрозділів 

бібліотеки, бібліотеки в цілому, бібліотечної 

системи або мережі бібліотек. 

3. Загальна характеристика різних 

типів бібліотек як об’єктів автоматизації. 

4. Наявність реальної необхідності і 

можливість практичної реалізації як обов’язкові 

умови автоматизації бібліотеки. 

5. Мета, завдання автоматизації 

бібліотеки. 

6. Основні технологічні бібліотечно-

бібліографічні процеси як об’єкти автоматизації. 

7. Загальні принципи автоматизації 

бібліотечно-бібліографічних процесів.  

8. Основні напрями діяльності з 

автоматизації бібліотек.  

9. Класифікація технічних засобів 

автоматизації в бібліотеці. 

10. Сучасний стан та перспективи 

автоматизації бібліотечно-бібліографічних 

процесів у бібліотеках України. 

11. Поняття про АБІС, їх основні типи 

та функції. 

12. Функціональні модулі традиційної 



АБІС. 

13. Інформаційна безпека і захист 

інформації в АБІС. 

14. Технічне, математичне, програмне, 

інформаційне, лінгвістичне, організаційно-

методичне та правове забезпечення АБІС. 

15. Основні функціональні обов'язки 

системного адміністратора бібліотеки. 

16. Поняття про автоматизоване 

робоче місце в бібліотеці. 

17. Основні етапи автоматизації 

бібліотеки. 

18. Вибір технічного обладнання і 

програмного забезпечення для автоматизації 

бібліотеки. 

19. Організація проекту з 

впровадження автоматизації бібліотечно-

бібліографічних процесів. 

20. Організація робочих місць, умови 

та охорона праці і техніка безпеки користувачів 

АБІС.  

21. Документальне забезпечення 

автоматизації бібліотечно-бібліографічних 

процесів. 

22. Бібліотека як об’єкт автоматизації. 

23. Обґрунтування необхідності 

автоматизації бібліотеки. 

24. Автоматизація процесів 

комплектування фонду. 

25. Автоматизація процесів обліку фонду. 

26. Автоматизація процесів передплати і 

обліку періодичних видань. 

27. Автоматизація процесів звірки фонду. 

28. Автоматизація процесів обробки нових 

надходжень. 

29. Автоматизація процесів реєстрації 

користувачів бібліотеки.  

30. Автоматизація процесів замовлення 

документів у видавництвах та книжкових 

магазинах. 

31. Автоматизація процесів систематизації 

і класифікації документів.  

32. Автоматизація довідково-

інформаційного обслуговування.  

33. Автоматизоване ведення бібліотечної 

статистики засобами САБ «Ірбіс». 

34. Підготовка бібліографічних 

покажчиків та календарів пам’ятних дат 

засобами САБ «Ірбіс». 

35. Імпорт даних з Web-ІРБІС, пошук у 

розподілених базах даних ІРБІС-корпорації. 

Імпорт із Z-ресурсів. 



36. Технології корпоративної 

каталогізації.  

37. Загальна характеристика та 

функціональні можливості САБ «Ірбіс». 

38. АРМ «Адміністратор» САБ «Ірбіс»: 

призначення та основні характеристики. 

39. АРМ «Комплектатор» САБ «Ірбіс»: 

призначення та основні характеристики. 

40. АРМ «Каталогізатор» САБ «Ірбіс»: 

призначення та основні характеристики. 

41. АРМ «Читач» САБ «Ірбіс»: 

призначення та основні характеристики. 

42. АРМ «Книговидача» САБ «Ірбіс»: 

призначення та основні характеристики. 

43. Здійснити замовлення річного 

комплекту періодичного видання (засобами 

АРМу «Комплектатор» САБ «Ірбіс»). 

44. Підготувати статистичний звіт про 

надходження документів до бібліотеки за квартал 

(засобами АРМу «Комплектатор» САБ «Ірбіс»). 

45. Типи АБІС, що використовуються в 

бібліотеках, їхня характеристика. 

46. Головні критерії вибору АБІС для 

малої бібліотеки, ознаки. 

47. Головні критерії вибору АБІС для 

середньої бібліотеки, ознаки. 

48. Головні критерії вибору АБІС для 

великої бібліотеки, ознаки. 

49. Переваги використання універсальної 

АБІС. 

50. Об’єкти автоматизації в бібліотеці. 

51. Типізація бібліотек, які потребують 

різного рівня впровадження АБІС. 

52. Паспортизація бібліотеки для потреб 

автоматизації: визначення, характеристика. 

53. Складові паспорту бібліотеки для 

потреб автоматизації. 

54. Функціональна класифікація 

техзасобів автоматизації в бібліотеці. 

55. АСУ – визначення, призначення. 

56. АБІС – визначення, призначення. 

57. Створити новий запис для 

однотомного видання (засобами АРМу 

«Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

58. Створити новий запис для 

багатотомного видання (засобами АРМу 

«Каталогізатор» САБ «Ірбіс»).  

59. У базі даних періодичних видань 

створити запис для нового журналу і 

зареєструвати надходження річного комплекту 

(засобами АРМу «Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

60. У базі даних періодичних видань 



створити запис для нової газети і зареєструвати 

надходження місячного комплекту (засобами 

АРМу «Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

61. Ввести зміст одного журналу у 

реєстраційному записі окремого номера 

(засобами АРМу «Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

62. Створити аналітичні записи для 

кожної із статей одного журналу (засобами 

АРМу «Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

63. Створити запис на однотомне 

монографічне видання (засобами АРМу 

«Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

64. Створити запис на багатотомне 

монографічне видання (засобами АРМу 

«Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

65. Створити запис на один том із 

багатотомного монографічного видання 

(засобами АРМу «Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

66. Створити запис на автореферат 

дисертації (засобами АРМу «Каталогізатор» САБ 

«Ірбіс»). 

67. Створити запис на рукопис (засобами 

АРМу «Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

68. Здійснити процес експорту/імпорту 

масиву даних (засобами АРМу «Каталогізатор» 

САБ «Ірбіс»). 

69. Здійснити процес глобального 

корегування масиву даних (засобами АРМу 

«Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

70. Зареєструвати користувача бібліотеки 

(засобами АРМу «Каталогізатор» САБ «Ірбіс»). 

71. АРМ «Книговидача» САБ «Ірбіс»: 

призначення та основні характеристики. 

72. АРМ «Читач» САБ «Ірбіс»: 

призначення та основні характеристики. 

73. Використання засобів автоматизації у 

процесах обслуговування користувачів 

бібліотеки. 

74. Організація електронної видачі 

документів. 

75. Видача і повернення документів з 

урахуванням розмежування прав доступу 

користувачів. 

76. Міжбібліотечний абонемент та 

електронна доставка документів. 

77. RFID-технології у бібліотеці. 

78. Автоматизація бібліотечно-

інформаційного обслуговування людей з 

особливими потребами. 

79. Порівняльна характеристика 

найрозповсюдженіших АБІС в Україні. 

80. MARC-формат – сутність, 



призначення, історія та сьогодення. 

81. Порівняльна характеристика 

найрозповсюдженіших АБІС в Україні. 

82. «УФД/Бібліотека»: загальна 

характеристика, функціональні можливості, 

приклади. 

83. АБС ALEPH: загальна характеристика, 

функціональні можливості, приклади. 

84. АІБС «МАРК-SQL»: загальна 

характеристика, функціональні можливості, 

приклади. 

85. Складові елементи АБІС, коротка 

характеристика. 

86. Основні принципи АБІС: 

характеристика, приклади. 

87. Типи БД, що використовуються в 

АБІС, коротка характеристика. 

88. Ринок сучасного програмного 

забезпечення АБІС в Україні. 

89. Нормування праці з АБІС. 

90. Недосконалість АБІС, проблеми АБІС, 

шляхи подолання. 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

О. О. Ісаєнко 

 


