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Кафедра 

_____________________________ 
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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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«___________________________» 
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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 - 15 балів 

3 питання - 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 
 

 

 

  

 

1. Об’єкт, предмет, понятійний апарат, 

міждисциплінарні зв’язки фондознавства. 

2. Історичні етапи розвитку 

фондознавства. 

3. Внесок окремих вчених у розвиток 

фондознавства. 

4. Харківська наукова школа 

фондознавства. 

5. Еволюція уявлень про бібліотечний 

фонд як складову системи «бібліотека». 

6. Документ як фондоутворюючий 

елемент 

7. Властивості, параметри і функції 

бібліотечного фонду. 

8. Проблема захисту інтелектуальної 

власності на міжнародному та національному 

рівнях. 

9. Система законодавчого забезпечення 

функціонування документного потоку та 

формування документних фондів в Україні.  

10. Властивості,  функції і принципи 

функціонування документно-інформаційного 

фонду.  

11. Основні ознаки, які характеризують 

склад бібліотечного фонду. 

12. Класифікація бібліотечних фондів. 

13. Формування бібліотечного фонду: 



поняття, сутність, етапи, принципи. 

14. Поняття про структуру бібліотечного 

фонду 

15. Структурування бібліотечних фондів 

за тематикою, типами та видами. 

16. Структурування бібліотечних фондів 

за призначенням, мовою документів та віком 

користувачів. 

17. Структурування бібліотечних фондів 

за хронологічною і географічною ознаками, 

рівнем використання. 

18. Рівні структурної ієрархії 

бібліотечного фонду. 

19. Основні складові моделі бібліотечного 

фонду. 

20. Описові моделі бібліотечного фонду. 

21. Математичні моделі бібліотечного 

фонду. 

22. Поняття про   документо(книго) 

забезпеченість, документо(книго)-видачу, 

читаність, оберненість та інші показники фонду. 

23. Бібліографічні моделі бібліотечного 

фонду 

24. Поняття про комплектування 

бібліотечного фонду. 

25. Технологія комплектування: основні 

етапи. 

26. Система обов’язкового примірника 

документів. 

27. Значення, функції і вимоги до обліку 

бібліотечного фонду. 

28. Розстановка бібліотечного фонду. 

29. Форми індивідуального обліку 

бібліотечного фонду. 

30. Об’єкти та одиниці обліку 

бібліотечного фонду. 

31. Сумарний та індивідуальний облік 

документів бібліотечного фонду. 

32. Принципи розстановки і розподілу 

документів бібліотечного фонду. 

33. Зберігання бібліотечного фонду як 

технологічний процес. 

34. Режими зберігання документів 

бібліотечного фонду. 

35. Консервація і реставрування 

документів. 

36. Вивчення складу бібліотечного 

фонду: послідовність, методика. 

37. Реформування бібліотечного фонду. 

38. Перевірка бібліотечного фонду і 

вимоги до її проведення. 

39. Поняття, цілі і завдання управління 



бібліотечним фондом. 

40. Об’єкт і суб’єкти управління 

бібліотечним фондом. 

41. Управління бібліотечним фондом як 

сукупність керівництва і технологічного 

управління формуванням бібліотечного фонду. 

42. Інформаційне забезпечення 

управління бібліотечним фондом.  

43. Методичні та інструктивні матеріали 

щодо удосконалення роботи з фондами в 

бібліотеках. 

 

44. Значення вивчення складу абонентів 

бібліотечного фонду, їх інформаційних потреб і 

запитів для управління бібліотечним фондом. 

45. Матеріально-технічне забезпечення 

управління бібліотечним фондом. 

46. Вимоги до освіти, професійних і 

особистих якостей бібліотекаря-фондовика. 

47. Позитивні і негативні фактори 

спеціалізації бібліотекаря-фондовика. 

48. Коло обов’язків фондовика, його 

кваліфікаційна характеристика. 

49. Вимоги до професійної освіти 

бібліотекаря-комплектатора, його професійні 

обов’язки. 

50. Нормування праці з бібліотечним 

фондом. 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

М.В. Макарова 

 


