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Кафедра 

_____________________________ 
 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«___________________________» 
 

Сучасні інформаційні системи і технології в 

бібліотечно-інформаційній і бібліографічній 

діяльності 

Курс 2 курс 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Комбінована 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

2 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 2 теоретичних питання – по 10 балів 

2 практичних завдання – по 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Типи баз даних: характеристика, 

приклади. 

2. База даних: визначення, 

характеристика, технологія створення. 

3. Електронний каталог: визначення, 

технологія створення, приклади. 

4. Імідж-каталог: визначення, технологія 

створення, приклади. 

5. Бібліографічна база даних: 

визначення, технологія створення, приклади. 

6. Реферативна база даних: визначення, 

технологія створення, приклади. 

7. Повнотекстова база даних: 

визначення, технологія створення, приклади. 

8. Спеціальні (спеціалізовані) бази 

даних: визначення, технологія створення, 

приклади. 

9. Бази даних на окремі частини фондів 

(окремі види документів): визначення, 

технологія створення, приклади. 

10. Дати типову характеристику веб-

сайтам вітчизняних районних і міських бібліотек 

за структурою, наповненням, функціональністю. 

11. Дати типову характеристику веб-

сайтам вітчизняних обласних бібліотек за 

структурою, наповненням, функціональністю. 

12. Дати типову характеристику веб-

сайтам вітчизняних провідних університетських 



бібліотек за структурою, наповненням, 

функціональністю. 

13. Дати типову характеристику веб-

сайтам вітчизняних національних і державних 

бібліотек за структурою, наповненням, 

функціональністю. 

14. Дати типову характеристику веб-

сайтам вітчизняних центральних архівів за 

структурою, наповненням, функціональністю. 

15. Дати типову характеристику веб-

сайтам вітчизняних міських та регіональних 

архівів за структурою, наповненням, 

функціональністю. 

 

Практичні завдання 

1. Проаналізувати довідково-пошуковий 

апарат, представлений на веб-сайті конкретної 

бібліотеки та архіву. 

2. Дати порівняльну характеристику 

спеціалізованим базам даних на веб-сайтах 2 

бібліотек чи архівів. 

Модуль 2 

Теоретичні питання 

16. Електронний довідково-пошуковий 

апарат бібліотеки: визначення, склад, 

характеристика. 

17. Електронний довідково-пошуковий 

апарат архіву: визначення, склад, 

характеристика. 

18. Дати характеристику (технологія 

створення, особливості наповнення і 

використання, завдання, контингент 

користувачів тощо) і навести приклади 

функціонування спеціалізованих баз даних в 

бібліотеках. 

19. Дати характеристику (технологія 

створення, особливості наповнення і 

використання, завдання, контингент 

користувачів тощо) і навести приклади 

функціонування спеціалізованих баз даних в 

архівах. 

20. Засоби автоматизації в бібліотеці: 

типологія, основні сфери використання, 

ефективність (корисність). 

21. Засоби автоматизації в архіві: 

типологія, основні сфери використання, 

ефективність (корисність). 

22. Засоби механізації в бібліотеці: 

типологія, основні сфери використання, 

ефективність (корисність). 

23. Засоби механізації в архіві: типологія, 

основні сфери використання, ефективність 



(корисність). 

24. Технічні засоби в бібліотеці: 

типологія, основні сфери використання, 

ефективність (корисність). 

25. Технічні засоби в архіві: типологія, 

основні сфери використання, ефективність 

(корисність). 

 Практичні завдання 

1. Дати оцінку пошуковим можливостям, 

доступних користувачу на веб-сайті бібліотеки та 

архіву. 

2. Проаналізувати дистанційний 

електронний сервіс, представлений на веб-сайті 

бібліотеки та архіву. 

Модуль 3 

Теоретичні питання 

26. Сучасні тенденції розвитку 

бібліотечно-інформаційних технологій.  

27. Міжнародна довгострокова 

Програма універсального бібліографічного 

опису і міжнародного формату MARC: історія та 

розвиток.  

28. УКРМАРК: Національний формат 

представлення бібліографічних даних. 

29. Використання національних MARC 

форматів у зарубіжних країнах: історія, 

сьогодення. 

30. Стандарти опису універсальних 

інформаційних ресурсів: FRBR, FRAD, FRSAD, 

ACCR, ISBD (C) тощо. 

31. Стандарти опису спеціалізованих 

інформаційних ресурсів: ССО, ISAD (G), RDA 

тощо. 

32. Стандарти опису електронних 

ресурсів: MARCXML, MODS, MADS, EAD, 

VRA тощо. 

33. Доступ до баз даних наукової 

інформації у вітчизняних бібліотеках та архівах: 

започаткування, історія розвитку, сьогодення. 

34. Каталогізація цифрових ресурсів 

Інтернет. Дублінське ядро метаданих. 

35. Основні характеристики стандарту 

Дублінського ядра метаданих.  

36. Надати характеристику та оцінку 

основних веб-сайтів бібліотек України.  

37. Надати характеристику та оцінку 

основних веб-сайтів бібліотек світу. 

38. Надати характеристику та оцінку 

основних веб-сайтів архівів України.  

39. Надати характеристику та оцінку 



основних веб-сайтів архівів світу. 

Практичні завдання 

1. Здійснити структурно-функціональний 

аналіз веб-сайту вітчизняної та зарубіжної 

бібліотеки. 

2. Здійснити структурно-функціональний 

аналіз веб-сайту вітчизняного та зарубіжного 

архіву. 

Модуль 4 

Теоретичні питання 
40.  Історія започаткування і розвитку 

відкритих програмних систем для створення 

електронних бібліотек та архівів. 

41. Відкриті програмні системи для 

створення електронних бібліотек та архівів: 

поширення і використання на сучасному етапі. 

42. Започаткування та розвиток 

електронних журналів відкритого доступу. 

43. Електронні журнали відкритого 

доступу: технологія, наповнення, приклади. 

44. Інституційні репозиторії у розвитку 

системи інформаційних комунікацій глобального 

інформаційного простору: започаткування, 

розвиток. 

45. Вітчизняні інституційні 

репозиторії: історія розвитку, приклади. 

46. Зарубіжні інституційні репозиторії: 

історія розвитку, приклади. 

47. Вітчизняні електронні бібліотеки: 

започаткування, історія, приклади. 

48. Зарубіжні електронні бібліотеки: 

започаткування, історія, приклади. 

49. Вітчизняні електронні архіви: 

започаткування, історія, приклади. 

50. Зарубіжні електронні архіви: 

започаткування, історія, приклади. 

51. Використання мобільних пристроїв 

для читання електронних книг та роботи з 

електронними ресурсами у зарубіжних 

бібліотеках та архівах: започаткування, історія, 

приклади. 

52. Використання мобільних пристроїв 

для читання електронних книг та роботи з 

електронними ресурсами у вітчизняних 

бібліотеках та архівах: започаткування, історія, 

приклади. 

Практичні завдання 

1. Здійснити аналіз вітчизняного та 

зарубіжного інституційного репозиторію. 

2. Здійснити аналіз вітчизняної та 

зарубіжної електронної бібліотеки чи архіву. 

Модуль 5 



Теоретичні питання 
53. Охарактеризувати розвиток 

бібліотечно-інформаційної та архівної сфери в 

1980-х – першій половині 1990-х рр. 

54. Охарактеризувати розвиток 

бібліотечно-інформаційної та архівної сфери в 

другій половині 1990-х рр. 

55. Охарактеризувати розвиток 

бібліотечно-інформаційної та архівної сфери в 

2000-х рр. 

56. Охарактеризувати розвиток 

бібліотечно-інформаційної та архівної сфери в 

2010-х рр. 

57. Канали комунікації вітчизняних і 

зарубіжних бібліотек та архівів зі своїми 

користувачами: загальна характеристика, 

приклади комунікації. 

58. Сучасний інформаційний сервіс для 

віддалених користувачів бібліотек та архівів: 

загальна характеристика, технології надання 

дистанційних послуг. 

59. Інформаційні сервіси вітчизняних 

бібліотек та архівів для віддалених користувачів: 

започаткування, історія, приклади. 

60. Інформаційні сервіси зарубіжних 

бібліотек та архівів для віддалених користувачів: 

започаткування, історія, приклади. 

61. Представлення вітчизняних 

бібліотек та архівів у соціальних мережах: 

загальна характеристика, започаткування, 

приклади. 

62. Представлення зарубіжних 

бібліотек та архівів у соціальних мережах: 

загальна характеристика, започаткування, 

приклади. 

63. Вітчизняна бібліотечно-

інформаційна блогосфера: започаткування, 

загальна характеристика, приклади. 

64. Функціонування «Віртуальної 

довідки» у вітчизняних бібліотеках та архівах: 

започаткування, загальна характеристика, 

приклади. 

65. Функціонування «Віртуальної 

довідки» у зарубіжних бібліотеках та архівах: 

започаткування, загальна характеристика, 

приклади. 

66. Здійснення «Електронної доставки 

документів» у вітчизняних бібліотеках та 

архівах: започаткування, загальна 

характеристика, приклади. 

67. Здійснення «Електронної доставки 

документів» у зарубіжних бібліотеках та архівах: 



започаткування, загальна характеристика, 

приклади. 

Практичні завдання 

1. Охарактеризувати ефективність 

діяльності вітчизняної чи зарубіжної бібліотеки 

та архіву у соціальних мережах. 

2. Охарактеризувати функціонування 

«Віртуальної довідки» у вітчизняній та 

зарубіжній бібліотеці. 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

О. О. Ісаєнко 

 


