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Бібліографознавство та бібліографічна діяльність 

Курс 2 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: 1 питання - 15 балів 

2 питання - 10 балів 

3 питання - 15 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Процеси виробництва і поширення 

бібліографічної інформації. 

2. Засоби практичної бібліографічної 

діяльності. 

3. Компонентна структура 

бібліографічної діяльності. 

4. Види бібліографічної діяльності. 

5. Бібліограф як суб’єкт практичної 

бібліографічної діяльності. 

6. Професіограма бібліографа: 

професійні риси, знання, уміння та навички. 

7. Функції бібліографа як суб’єкта 

бібліографічної діяльності. 

8. Суб’єкти бібліографічної 

діяльності. 

9. Споживач інформації як суб’єкт 

бібліографічної діяльності. 

10. Система «документ – споживач» як 

об’єкт бібліографічної діяльності.  

11. Документ як безпосередній об'єкт 

бібліографування.  

12. Споживач як безпосередній об'єкт 

бібліографічного обслуговування.  

13. Об’єкт бібліографічної діяльності.  

14. Поняття про бібліографічний 

пошук як фундаментальне поняття практичної 



бібліографічної діяльності.  

15. Характеристика аналітичних і 

синтетичних методів бібліографування. 

16. Бібліографічне виявлення як метод 

бібліографування. 

17. Основні та додаткові джерела 

бібліографічного виявлення для науково-

допоміжних покажчиків. 

18. Джерела бібліографічного 

виявлення для рекомендаційних покажчиків. 

19. Бібліографічний відбір як метод 

бібліографування. 

20. Змістові і формальні критерії 

бібліографічного відбору. 

21. Види і типи видань як формальний 

критерій бібліографічного відбору. 

22. Бібліографічна характеристика як 

метод бібліографування. 

23. Способи бібліографічної 

характеристики. 

24. Бібліографічний опис як спосіб 

бібліографічної характеристики. 

25. Анотація як спосіб бібліографічної 

характеристики. 

26. Реферат як спосіб бібліографічної 

характеристики. 

27. Рецензія як спосіб бібліографічної 

характеристики. 

28. Огляд як спосіб бібліографічної 

характеристики. 

29. Бібліографічна предметизація як 

спосіб бібліографічної характеристики. 

30. Бібліографічна систематизація як 

спосіб бібліографічної характеристики. 

31. Бібліографічне групування як 

метод бібліографування.  

32. Характеристика способів 

бібліографічного групування.  

33. Способи бібліографічного 

групування за змістом документів.  

34. Способи бібліографічного 

групування за формально-видавничими ознаками 

документів.  

35. Розташування бібліографічних 

записів усередині найдрібнішої рубрики.  

36. Змістові, формальні і змішані 

способи розташування бібліографічних записів 

усередині найдрібнішої рубрики.  

37. Складання допоміжних покажчиків 

до бібліографічного посібника.  

38. Види допоміжних покажчиків за 

змістовими і формальними ознаками документів.  



39. План-проспект як основний 

документ, що регламентує весь процес 

підготовки бібліографічного посібника. 

40. Планування роботи із складання 

бібліографічного посібника. 

41. Функціональні посадові обов’язки 

членів авторського  колективу бібліографічного 

посібника. 

42. Вибір теми бібліографічного 

посібника. 

43. Попереднє вивчення теми 

бібліографічного посібника та її бібліографічне 

забезпечення 

44. Розробка інструктивно-методичних 

рекомендацій щодо із складання 

бібліографічного посібника.  

45. Практичне застосування методу 

«снігової грудки».  

46. Способи перегляду різних видів 

джерел бібліографічного відбору.  

47. Загальна характеристика 

аналітичного підетапу складання 

бібліографічного посібника. 

48. Загальна характеристика 

синтетичного підетапу складання 

бібліографічного посібника. 

49. Групування бібліографічних 

записів складова синтетичного підетапу 

складання бібліографічного посібника. 

50. Загальна характеристика 

заключного етапу складання бібліографічного 

посібника. 

51. Складання довідково-пошукового 

апарату бібліографічного посібника. 

52. Методика складання допоміжних 

покажчиків до бібліографічного посібника. 

53. Система посилань у 

бібліографічному посібнику. 

54. Особливості наукового редагування 

бібліографічного посібника. 

55. Особливості бібліографічного 

редагування бібліографічного посібника. 

56. Особливості літературного 

редагування бібліографічного посібника. 

57. Оформлення і видання 

бібліографічного посібника. 

58. Загальні питання організації роботи 

над складанням бібліографічного посібника. 

59. Передмова і вступна стаття у 

бібліографічному покажчику. 

60. Види бібліографічного 

обслуговування: особливості, структура та 



форми. 

61. Особливості і структура процесу 

довідково-бібліографічного обслуговування. 

62. Види бібліографічних довідок. 

63. Бібліографічні консультації. 

64. Віртуальна бібліографічна довідка 

у бібліотеках України. 

65. Особливості і структура процесу 

бібліографічного інформування споживачів. 

66. Види бібліографічного 

інформування. 

67. Система вибіркового 

розповсюдження інформації.  

68. Методи бібліографічного 

інформування.  

69. Особливості і структура процесу 

рекомендаційно-бібліографічного 

обслуговування.  

70. Вимоги до професійних знань та 

вмінь, особистісних якостей бібліотекарів і 

бібліографів, необхідних для процесі 

бібліографічного обслуговування.  

71. Бібліографічне навчання як процес 

поширення бібліографічної інформації. 

72. Структура бібліографічної служби 

бібліотек різних видів і типів. 

73. Сучасні вимоги до організації 

бібліографічної праці. 

74. Завдання, структура і функції 

довідково-бібліографічного відділу бібліотек 

різних видів.  

75. Посадові обов’язки бібліографів. 

76. Організація бібліографічної роботи 

у бібліотеках, які не мають бібліографічного 

підрозділу. 

77. Поняття про ДБА бібліотеки, його 

структура і функції. 

78. Електронні ресурси як складова 

ДБА і ДБФ бібліотеки. 

79. Фонд виконаних довідок як 

складова ДБФ.  

80. Поняття про довідково-

бібліографічний фонд бібліотеки. 

81. Довідкові видання у складі ДБФ 

бібліотеки. 

82. Система бібліографічних 

покажчиків як складова ДБФ бібліотеки. 

83. Бібліографічна грамотність як 

складові загальної інформаційної культури 

працівників бібліотеки. 

84. Форми і методи підвищення 

бібліографічної грамотності працівників 



бібліотеки. 

85. Цілі, завдання, функції і методи 

управління бібліографічною діяльністю. 

86. Планування бібліографічної 

діяльності бібліотеки. 

87. Бібліографічна діяльність як об’єкт 

управління.  

88. Суб’єкти управління 

бібліографічною діяльністю. 

89. Облік бібліографічної роботи і 

звітність. 

90. Методичне керівництво 

бібліографічною діяльністю бібліотеки. 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

Л. М. Заліток 

 


