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Інформаційне обслуговування користувачів 

бібліотек 

Курс 3 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. Теоретичні та законодавчі основи 

інформаційного обслуговування користувачів 

бібліотек. 

2. Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та 

інших інформаційних працівників. 

3. Концепція якісних змін бібліотек задля 

забезпечення сталого розвитку України (до 2025 

року). 

4. Нормативно-правове забезпечення 

бібліотечного обслуговування (ЮНЕСКО, ІФЛА, 

ALA, УБА). 

5. Основні концепції інформаційного 

обслуговування користувачів бібліотек. 

6. Інформаційне обслуговування 

користувачів бібліотек як соціальний процес. 

7. Завдання інформаційного 

обслуговування користувачів бібліотек. 

8. Модернізація форм і методів 

інформаційного обслуговування користувачів 

бібліотек. 

9. Компонентна структура системи 

інформаційного обслуговування користувачів 

бібліотек. 

10. Інформаційне середовище бібліотеки: 

структура, концепції.  

11. Еволюція уявлень про завдання та зміст 



інформаційного обслуговування. 

12. Процес організації обслуговування 

користувачів бібліотек. 

13. Характеристика інформаційних 

продуктів та послуг бібліотеки. 

14. Структура споживацьких вимог до 

інформації. 

15. Інформаційні потреби та їх вплив на 

інформаційний пошук. 

16. Інформаційна потреба та інформаційний 

запит з точки зору інформаційного 

обслуговування 

17. Методика пошуку інформації та її 

основні етапи. 

18. Інтелектуальна карта інформаційних 

потреб користувачів бібліотек 

19. Вивчення користувачів як основний етап 

в організації інформаційного обслуговування.  

20. Опитування як метод вивчення 

читацької аудиторії. 

21. Користувач бібліотеки як клієнт.  

22. Складові і норми етики бібліотекаря.  

23. Основні функції, форми і види 

бібліотечного спілкування.  

24. Бар’єри інформаційного 

обслуговування: соціально-психологічний підхід.  

25. Групи «важких (проблемних) 

користувачів».  

26. Рекомендації для уникнення конфліктів 

з відвідувачами бібліотеки. 

27. Залежність іміджу бібліотеки від 

поведінкової складової працівників.  

28. Стаціонарне обслуговування читачів на 

абонементі та в читальному залі. 

29. Диференційоване обслуговування 

користувачів.  

30. Відповідність форм абонементів і видів 

обслуговування.  

31. Техніка обслуговування користувачів на 

абонементі. 

32. Організація обслуговування читачів у 

читальному залі.  

33. Загальні та спеціалізовані читальні зали.  

34. Техніка роботи з обслуговування 

користувачів у читальному залі. 

35. Позастаціонарне обслуговування 

користувачів.  

36. Організація обслуговування 

користувачів за міжбібліотечним абонементом 

(МБА). 

37. Типові норми часу на основні процеси 

надання послуг користувачам (обслуговування 



користувачів). 

38. Методи індивідуального бібліотечного 

обслуговування.  

39. Форми диференційованого 

обслуговування користувачів. 

40. Технологія масового і групового 

бібліотечного обслуговування.  

41. Групове і фронтальне масове бібліотечне 

обслуговування.  

42. Технологія підготовки інформаційного 

забезпечення групових дозвіллєво-любительских 

потреб користувачів бібліотек. 

43. Бібліотеки сімейного читання.  

44. Бібліотечно-інформаційне 

обслуговування дітей та юнацтва.  

45. Бібліотечно-інформаційне 

обслуговування користувачів з обмеженими 

можливостями.  

46. День спеціаліста як комплексний захід, 

форма бібліографічного інформування.  

47. Облік та аналіз проведення масового 

заходу в бібліотеці. 

48. День інформації як комплексна форма 

бібліографічного інформування.  

49. Структура і порядок проведення Дня 

інформації. 

50. Універсальні і тематичні Дні 

бібліографії.  

51. День періодики як огляд цікавих рубрик 

і публікацій.  

52. Бібліотечні конференції як вид масового 

заходу. 

53. Регламентація діяльності бібліотек з 

надання доступу до мережевих інформаційних 

ресурсів.  

54. Маніфест Міжнародної федерації 

бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) про 

Інтернет.  

55. Рекомендації Української бібліотечної 

асоціації «Доступ до Інтернету як бібліотечна 

послуга».  

56. Проект LEAP для публічних бібліотек 

України. 

57. Досвід роботи публічних бібліотек світу 

та України з надання доступу користувачам до 

ресурсів мережі Інтернет.  

58. Правова основа електронного 

бібліотечного обслуговування.  

59. Правила «мережевого етикету» у роботі 

бібліотекаря. 

60. Організація роботи інтернет-центру у 

бібліотеці.  



61. Довідково-бібліографічне 

обслуговування он-лайн.  

62. Сервісне бібліотечно-інформаційне 

обслуговування.  

63. Персонал інтернет-центрів.  

64. Правила користування інтернет-центром 

у бібліотеці. 

65. Підходи до планування діяльності 

бібліотеки за умови існування інтернет-центру.  

66. Критерії оцінювання веб-сайтів 

користувачами.  

67. Веб-сайт бібліотеки як складова частина 

сучасного іміджу бібліотеки.  

68. Вимоги до контенту та дизайну веб-

сайту бібліотеки.  

69. Новітні форми роботи бібліотекарів за 

допомогою веб-сайту.  

70. Організація зворотного зв’язку з 

читачами.  

71. Електронна бібліотека як нова форма 

організації бібліотечного обслуговування.  

72. Класифікація електронних бібліотек. 

73. Е-урядування як засіб комунікативного 

зв’язку між владою і суспільством.  

74. Залучення бібліотек до розвитку 

електронного урядування.   

75. Задоволення потреб громадян через 

участь бібліотек у інформаційному процесі 

електронного урядування.  

76. Підвищення комп’ютерної грамотності 

населення бібліотеками.  

77. Надання доступу до інформації та 

послуг органів державної влади онлайн у 

бібліотеках.  

78. Проекти і програми УБА з розвитку е-

урядування. 

79. Організація доступу до інформації 

органів державної влади України в бібліотеках.   

80. Мережа пунктів доступу громадян.  

81. Вимоги до Пунктів доступу у бібліотеці.  

82. Переваги участі для бібліотек у 

програмах е-урядування.   

83. Інформаційна підтримка працівників 

галузей освіти, науки, культури, підприємництва 

та бізнесу. 

84. Соціологічні дослідження проблем 

готовності користувачів бібліотеки до роботи з 

електронними ресурсами.  

85. Підходи до формування контингенту 

користувачів Пунктів допуску.  

86. Підходи до організації навчання 

користувачів.  



87. Функції, планування діяльності, облік та 

звітність. 

88. Показники ефективності бібліотечного 

обслуговування. 

89. Методи оцінки якості бібліотечно-

інформаційних послуг.  

90. ISO 2789 «Інформація і документація. 

Міжнародна бібліотечна статистика». ISO 11620 

«Інформація і документація. Показники 

ефективності роботи бібліотек». 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

Н. М. Терещенко 

 


