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Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  
 

«Бібліотекознавство та історія бібліотечної 

справи» 

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. Соціальні функції бібліотеки. 

2. Еволюція функцій бібліотеки у 

соціумі. 

3. Бібліотека як система. 

4. Диференціація бібліотечної роботи 

за видами. 

5. Організаційна структура 

бібліотеки. 

6. Класифікація бібліотек за різними 

критеріями. 

7. Сутнісні критерії типологізації 

бібліотек. 

8. Соціальне призначення як основна 

типоутворююча ознака типологізації бібліотек. 

9. Типологічні особливості та функції 

національних бібліотек.  

10. Типологічні ознаки універсальних і 

спеціальних бібліотек. 

11. Бібліотечна професіологія і 

підготовка кадрів для бібліотек. 

12. Бібліотечні мережі і бібліотечні 

системи. 

13. Бібліотечна система України на 

сучасному етапі. Система управління 

бібліотечною справою в Україні. 

14. Основні принципи організації і 

функціонування бібліотечної справи. 

15. Бібліотечна політика як основа 



управління бібліотечною справою. 

16. Об’єкт і предмет 

бібліотекознавства. 

17. Наукові і соціальні функції 

бібліотекознавства. 

18. Структура бібліотекознавства як 

науки і як навчальної дисципліни. 

19. Бібліотекознавство як 

інформаційна та соціальна наука. 

20. Загальне і спеціальне 

бібліотекознавство. 

21. Міждисциплінарність 

бібліотекознавства. 

22. Виникнення і становлення 

бібліотекознавства як наукової і навчальної 

дисципліни. 

23. Українське бібліотекознавство XIX 

- початку XX ст. 

24. Розвиток бібліотекознавства в 

СРСР. 

25. Розвиток українського 

бібліотекознавства наприкінці ХХ - на початку 

ХХІ ст. 

26. Методи бібліотекознавчих 

досліджень. 

27. Діяльність основних центрів 

бібліотекознавчих досліджень в Україні. 

28. Бібліотекознавча періодика в 

Україні.  

29. Основні напрями бібліотекознавчих 

досліджень на сучасному етапі. 

30. Наукові підходи до періодизації 

історії бібліотечної справи. 

31. Бібліотеки Стародавнього Світу. 

32. Бібліотеки Античної Греції і 

Стародавнього Риму. 

33. Розвиток уявлень про бібліотечну 

архітектуру в історії зарубіжної бібліотечної 

справи.  

34. Середньовічні бібліотеки 

Арабського халіфату. 

35. Бібліотеки буддійських монастирів 

і палацові книгосховища Китаю в період 

раннього Середньовіччя.  

36. Бібліотеки Візантії і Західної 

Європи (V - X ст.).  

37. Зарубіжні бібліотеки 

Середньовіччя.  

38. Бібліотеки доби Відродження та 

раннього Нового часу  

39. Бібліотечна справа Німеччини у 

період Реформації: суспільно-історичне тло, 



особливості функціонування. 

40. Зародження ідеї створення 

публічних бібліотек у добу Відродження. Нові 

вимоги до бібліотекаря-професіонала.  

41. Бібліотечна справа в епоху 

Просвітництва і буржуазних революцій у 

зарубіжних країнах (XVIII - початок XIX ст.).  

42. Бібліотечна справа Великої 

Британії. 

43. Бібліотечна справа Російської 

імперії у XVII-на початку XХ ст.  

44. Бібліотечна справа Німеччини.  

45. Бібліотечна справа Франції. 

46. Бібліотечна справа в США. 

47. Публічна бібліотека XIX ст.: види, 

концепції створення та функціонування. 

48. Еволюція інституту національної 

бібліотеки. 

49. Наукові бібліотеки Європи XIX ст.: 

види, суспільне призначення. 

50. Бібліотечна справа в країнах 

Центральної і Східної Європи в XIX – на початку 

ХХІ ст. 

51. Діяльність професійних 

бібліотечних асоціацій у XIX – на початку ХХІ 

ст. 

52. Міжнародне бібліотечне 

співробітництво у XIX – на початку ХХІ ст. 

53. Тенденції розвитку бібліотечної 

справи за кордоном у ХХ ст. 

54. Інформаційно-бібліотечне 

законодавство провідних зарубіжних країн.  

55. Національні бібліотеки країн світу 

у ХХ – на початку ХХІ ст.  

56. Кардинальні зміни у бібліотечній 

справі зарубіжних країн на початку ХХІ ст. 

57. Провідні університетські бібліотеки 

світу на сучасному етапі. 

58. Інтелектуальна свобода і вільний 

доступ до інформації як головний принцип 

організації бібліотечної справи у демократичних 

країнах. 

59. Проблеми періодизації історії 

бібліотечної справи України.  

60. Історія виникнення перших 

бібліотек у Київській Русі. 

61. Монастирські бібліотеки та їх 

культурно-освітня роль у книжковій і 

бібліотечній справі в Україні XI–XVIII ст. 

62. Бібліотека Києво-Печерської Лаври 

та її роль у справі становлення та 

розповсюдження шкільництва, освіти, культури. 



63. Організація роботи бібліотек 

братств (XVI-XVIІ ст.). 

64. Приватні бібліотечні зібрання, 

родові книгозбірні української інтелектуальної 

еліти: бібліотеки духовенства, гетьманів, 

козацької старшини та козаків. 

65. Виникнення та розвиток бібліотек 

навчальних закладів у ХVI-XVIII ст. 

66. Бібліотечна справа в Україні у XIX 

– на початку XX ст.: стан і основні напрями 

розвитку. 

67. Становлення і розвиток мережі 

публічних бібліотек у першій половині ХІХ ст. 

68. Бібліотеки вищих навчальних 

закладів в Україні у першій половині XIX ст. 

69. Публічні бібліотеки в історико-

культурному контексті України (кінця XIX – 

початку XX ст.). 

70. Наукові і спеціальні бібліотеки у 

другій половині ХІХ ст. – на початку XX ст. 

71. Бібліотечна діяльність товариства 

«Просвіта»: особливості діяльності, історія, 

теорія, практика, фонди. 

72. Роль бібліотек Народного Дому та 

Наукового товариства імені Т. Шевченка в історії 

розвитку бібліотечної справи Галичини.  

73. Діяльність корифеїв бібліотечної 

справи України. 

74. Український бібліотечний рух 

Буковини, Галичини та Закарпаття. 

75. Бібліотечна справа у період 

Української революції 1917–1920 рр.: проекти 

реформ бібліотечної справи.  

76. Бібліотечна справа у Радянській 

Україні у передвоєнний період. 

77. Бібліотечна справа України в роки 

Другої світової війни (1939-1945 рр.) та 

післявоєнної відбудови.  

78. Бібліотечна справа в Україні у 

1950-1960-ті рр.: централізація науково-

методичної роботи в галузі бібліотекознавства. 

79. Бібліотечна справа в Україні у 

1970-1980-ті рр.: упорядкування бібліотечної 

мережі.  

80. Масові бібліотеки в Радянській 

Україні 

81. Цензура у бібліотеках Радянської 

України. 

82. Управління бібліотечною справою 

в Радянській Україні. 

83. Бібліотечна справа в незалежній 

Україні. 



84. Основні напрями розвитку 

бібліотечної справи в Україні в період переходу 

від тоталітаризму до демократії. 

85. Історія розвитку бібліотечної освіти 

в Україні. 

86. Загальна характеристика основних 

етапів розвитку зарубіжного бібліотекознавства. 

87. Видатні зарубіжні бібліотекознавці. 

88. Основні напрями і проблематика  

сучасних зарубіжних бібліотекознавчих 

досліджень. 

89. Загальна характеристика 

зарубіжних фахових періодичних видань: 

кількісний і якісний аспекти. 

90. Англо-американське 

бібліотекознавство у світовому контексті: місце і 

значення на сучасному етапі. 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва 

Т.І.Поліщук 
 


