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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 

(студентам пропонується виконати дати 

лаконічні змістовні відповіді на теоретичне 

питання та виконати тестові завдання різних 

типів) 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів 

Розгорнуте питання – 20 балів;  

Тестові завдання різних рівнів складності 

 – 20 балів. 

Критерії оцінювання: 36-40 балів – «відмінно»: безпомилкові і повні 

відповіді на теоретичне питання та практичне 

завдання та закриті і відкриті тестові завдання 

(не менше 90% потрібної інформації); 

30-35 балів – «добре»: достатньо повні і з 

незначними помилками відповіді на теоретичне 

питання та практичне завдання та закриті і 

відкриті тестові завдання (не менше 75% 

потрібної інформації); 

25-29 балів – «задовільно»: неповні і з 

помилками відповіді на теоретичне питання та 

практичне завдання та закриті і відкриті тестові 

завдання (не менше 60% потрібної інформації); 

1-24 балів – «незадовільно»: недостатні і 

незадовільні, з суттєвими помилками відповіді на 

теоретичне питання та практичне завдання та 

закриті і відкриті тестові завдання (менше 60% 

потрібної інформації). 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, 

ЕНК 

Орієнтовний перелік питань: 1. Охаракеризувати бібліотеки 

Стародавнього Світу. 

2. Охаракеризувати середньовічні 

бібліотеки Арабського халіфату. 

3. Охаракеризувати зарубіжні бібліотеки 

Середньовіччя. 

4. Зарубіжні бібліотеки доби 

Відродження та раннього Нового часу. 

5. Дайте визначену класифікацію 

бібліотек. 

6. Бібліотечна справа в епоху 



Просвітництва і буржуазних революцій у 

зарубіжних країнах (XVIII - початок XIX 

ст.). 

7. Становлення публічних бібліотек XIX 

ст.: види, концепції створення та 

функціонування (зарубіжний досвід). 

8. Розкрийте основні напрями 

бібліотекознавчих досліджень на 

сучасному етапі. 

9. Охарактеризувати тенденції розвитку 

національних бібліотек світу у ХХ – на 

початку ХХІ ст.   

10. Монастирські бібліотеки та їх 

культурно-освітня роль у книжковій і 

бібліотечній справі в Україні XI–XVIII ст. 

11. Організація роботи бібліотек братств 

(XVI-XVIІ ст.). 

12. Бібліотечна справа в Україні у XIX – на 

початку XX ст.: стан і основні напрями 

розвитку. 

13. Подати диференціацію бібліотечної 

роботи за видами. 

14. Становлення і розвиток мережі 

публічних бібліотек у першій половині 

ХІХ ст. 

15. Розкрити основні принципи організації 

і функціонування бібліотечної справи. 

16. Публічні бібліотеки в історико-

культурному контексті України (друга 

половина XIX – початок XX ст.). 

17. Наукові і спеціальні бібліотеки 

України у другій половині ХІХ ст. – на 

початку XX ст. 

18. Бібліотекознавство як інформаційна та 

соціальна наука. 

19. Охарактеризувати бібліотечну 

діяльність товариства «Просвіта» 

(особливості діяльності, історія, теорія, 

практика, фонди). 

20. Розкрийте наукові і соціальні функції 

бібліотекознавства. 

21. Бібліотечна справа у період 

Української революції 1917–1920 рр.: 

проєкти реформ бібліотечної справи. 

22. Бібліотечна справа України в роки 

Другої світової війни (1939-1945 рр.) та 

післявоєнної відбудови. 

23. Розкрити розвиток бібліотечної справи 

в окремо взятій країні на вибір студента 

(історія, особливості діяльності). 

24. Бібліотечна справа  в Україні у 1950-

1980-х рр. 



25. Розкрийте соціальні функції 

бібліотеки. 

26. Охарактеризуйте розвиток бібліотечної 

справи в незалежній Україні. 

27. Розкрийте типологічні особливості та 

функції національних бібліотек. 

28. Наведіть приклади діяльності видатних 

зарубіжних бібліотекознавців.  

29. Подати організаційну структуру 

бібліотеки. 

30. Визначити основні напрями і 

проблематика  сучасних зарубіжних 

бібліотекознавчих досліджень. 

Екзаменатор ______________  Т.І.Поліщук 

 


