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письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 4 питання – по 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Основні напрями міжнародного 

співробітництва в бібліотечно-інформаційній 

сфері. 

2. Основні форми міжнародного 

співробітництва в бібліотечно-інформаційній 

сфері. 

3. Започаткування міжнародного 

співробітництва в бібліотечно-інформаційній 

сфері. 

4. Розвиток та основні етапи 

міжнародного співробітництва в бібліотечно-

інформаційній сфері. 

5. Діяльність основних міжнародних 

організацій зі співробітництва між бібліотеками. 

6. Діяльність основних міжнародних 

організацій зі співробітництва між архівами. 

7. Історичний розвиток міжнародної 

діяльності вітчизняних архівів. 

8. Історичний розвиток міжнародної 

діяльності вітчизняних бібліотек. 

9. Започаткування і розвиток 

міжнародного співробітництва вітчизняних 

бібліотек із зарубіжними партнерами. 

10. Започаткування і розвиток 

міжнародного співробітництва вітчизняних 

архівів із зарубіжними партнерами. 

11. Діяльність зарубіжних установ та 

організацій бібліотечно-інформаційної сфери в 

Україні на сучасному етапі. 



12. Основні проекти та програми 

міжнародних установ та організацій в 

бібліотечній галузі України. 

13. Основні проекти та програми 

міжнародних установ та організацій в архівній 

галузі України. 

14. Діяльність Британської Ради в Україні: 

історія, сучасний стан. 

15. Діяльність Гете Інституту в Україні: 

історія, сучасний стан. 

16. Діяльність Французького культурного 

центру в Україні: історія, сучасний стан. 

17. Діяльність Українсько-Японського 

центру КПІ ім. Ігоря Сікорського в Україні: 

історія, сучасний стан. 

18. Діяльність Грецького Фонду Культури 

в Україні: історія, сучасний стан. 

19. Діяльність Австрійського центру в 

Україні: історія, сучасний стан. 

20. Діяльність Відділу преси, освіти та 

культури Посольства США в Україні: історія, 

сучасний стан. 

21. Діяльність Чеського центру в Україні: 

історія, сучасний стан. 

22. Діяльність Італійського Інституту 

Культури в Україні: історія, сучасний стан. 

23. Діяльність Культурно-інформаційного 

центру Словацький дім в Україні: історія, 

сучасний стан. 

24. Діяльність Україно-Канадського 

культурно-освітнього центру в Україні: історія, 

сучасний стан. 

25. Діяльність центрів «Вікно в Америку» 

в Україні: історія, сучасний стан. 

26. Діяльність Американської бібліотеки в 

Києві: історія, сучасний стан. 

27. Діяльність Американської дому в 

Києві: історія, сучасний стан. 

28. Шляхи удосконалення та підвищення 

ефективності міжнародного співробітництва 

бібліотечно-інформаційних установ України. 

29. Сучасні тенденції міжнародного 

співробітництва в бібліотечно-інформаційній 

сфері. 

30. Пріоритети міжнародного 

співробітництва вітчизняних установ та 

організацій бібліотечно-інформаційної сфери. 

31. Основні напрями міжнародного 

співробітництва вітчизняних професійних 

об’єднань бібліотечно-інформаційної сфери. 

32. Започаткування та розвиток 

міжнародного співробітництва вітчизняними 



професійними об’єднаннями бібліотечно-

інформаційної сфери. 

33. Започаткування та розвиток 

міжнародного співробітництва професійними 

об’єднаннями бібліотечно-інформаційної сфери у 

світі. 

34. Міжнародні угоди – традиційний 

формат міжнародного співробітництва 

професійних об’єднань бібліотечно-

інформаційної сфери. 

35. Міжнародні проекти і програми для 

бібліотек: історія, цілі, завдання. 

36. Міжнародні проекти і програми для 

архівів: історія, цілі, завдання. 

37. Основні міжнародні проекти і 

програми для бібліотек на сучасному етапі у 

світі. 

38. Основні міжнародні проекти і 

програми для архівів на сучасному етапі у світі. 

39. Реалізація вітчизняними архівними 

професійними об’єднаннями міжнародних 

проектів і програм на сучасному етапі. 

40. Реалізація вітчизняними бібліотечними 

професійними об’єднаннями міжнародних 

проектів і програм на сучасному етапі. 

41. Роль, місце та внесок міжнародних 

професійних об’єднань бібліотечно-

інформаційної сфери в міжнародне 

співробітництво вітчизняних установ та 

організацій галузі. 

42. Напрями та форми міжнародного 

співробітництва американських і канадських 

професійних об’єднань бібліотечно-

інформаційної сфери: історія і сучасність. 

43. Напрями та форми міжнародного 

співробітництва південноамериканських 

професійних об’єднань бібліотечно-

інформаційної сфери: історія і сучасність. 

44. Напрями та форми міжнародного 

співробітництва західноєвропейських 

професійних об’єднань бібліотечно-

інформаційної сфери: історія і сучасність. 

45. Напрями та форми міжнародного 

співробітництва східноєвропейських 

професійних об’єднань бібліотечно-

інформаційної сфери: історія і сучасність. 

46. Напрями та форми міжнародного 

співробітництва скандинавських професійних 

об’єднань бібліотечно-інформаційної сфери: 

історія і сучасність. 

47. Напрями та форми міжнародного 

співробітництва британських професійних 



об’єднань бібліотечно-інформаційної сфери: 

історія і сучасність. 

48. Проект УБА «Бібліоміст»: історія, 

завдання, стан реалізації. 

49. Проект УБА «Все про Європу: читай, 

слухай, дізнавайся в пунктах європейської 

інформації»: історія, завдання, стан реалізації. 

50. Проект УБА «Містки громадської 

активності»: історія, завдання, стан реалізації. 

51. «Програма сприяння Парламенту 

України»: історія, завдання, стан реалізації. 

52. Проект УБА «Активні громадяни»: 

історія, завдання, стан реалізації. 

53. Проект УБА «Бібліотека – громада: 

відкритий простір»: історія, завдання, стан 

реалізації. 

54. Проект УБА «Бібліотечний туризм у 

Києві»: історія, завдання, стан реалізації. 

55. Програма «Розбудова потужних 

бібліотечних асоціацій»: історія, завдання, стан 

реалізації. 

56. Проект УБА «Культура академічної 

доброчесності: роль бібліотек»: історія, завдання, 

стан реалізації. 

57. Проект УБА «Бібліотеки і виборчий 

процес: навчаємо бібліотекарів і виборців 

конституційних прав»: історія, завдання, стан 

реалізації. 

58. Шляхи удосконалення та підвищення 

ефективності міжнародного співробітництва 

вітчизняних професійних об’єднань бібліотечно-

інформаційної сфери. 

59. Сучасні тенденції міжнародного 

співробітництва професійних об’єднань 

бібліотечно-інформаційної сфери. 

60. Пріоритети міжнародного 

співробітництва вітчизняних професійних 

об’єднань бібліотечно-інформаційної сфери. 

61. Міжнародний книгообмін як форма 

бібліотечного міжнародного співробітництва: 

історія, розвиток. 

62. Міжнародний книгообмін бібліотек 

сьогодні: стан, проблеми, перспективи. 

63. Міжнародний книгообмін вітчизняних 

бібліотек: започаткування та історія розвитку. 

64. Міжнародний книгообмін вітчизняних 

національних і державних бібліотек на 

сучасному етапі. 

65. Міжнародний книгообмін вітчизняних 

обласних бібліотек на сучасному етапі. 

66. Міжнародний книгообмін вітчизняних 

університетських бібліотек на сучасному етапі. 
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67. Міжнародний книгообмін та 

міжнародна ЕДД: правовий, організаційний і 

технологічний аспекти. 

68. Міжнародна ЕДД: започаткування та 

розвиток. 

69. Міжнародна ЕДД: сучасний стан і 

перспективи розвитку. 

70. Міжнародна ЕДД у вітчизняних 

бібліотеках: започаткування та розвиток. 

71. Міжнародна ЕДД у вітчизняних 

бібліотеках: сучасний стан і перспективи. 

72. Міжнародні бази даних наукової, 

технічної та комерційної інформації: 

започаткування, розвиток. 

73. Міжнародні бази даних наукової, 

технічної та комерційної інформації: сучасний 

стан, тенденції розвитку. 

74. Віддалений доступ до міжнародних баз 

даних наукової, технічної та комерційної 

інформації у вітчизняних установах і 

організаціях бібліотечно-інформаційної сфери: 

започаткування, сучасний стан. 

75. Міжнародні програми і проекти в 

бібліотечно-інформаційній сфері: завдання, 

тематика, поширення. 

76. Міжнародне співробітництво 

вітчизняних національних (державних) бібліотек: 

напрями, форми, приклади. 

77. Міжнародне співробітництво 

вітчизняних обласних бібліотек: напрями, форми, 

приклади. 

78. Міжнародне співробітництво 

вітчизняних університетських бібліотек: 

напрями, форми, приклади. 

79. Міжнародне співробітництво 

вітчизняних районних та міських бібліотек: 

напрями, форми, приклади. 

80. Міжнародне співробітництво 

вітчизняних центральних архівів: напрями, 

форми, приклади. 

81. Міжнародне співробітництво 

вітчизняних обласних архівів: напрями, форми, 

приклади. 

82. Науковий і творчий обмін фахівців 

вітчизняних установ та організацій бібліотечно-

інформаційної сфери із зарубіжними партнерами. 

83. Міжнародні наукові заходи як 

ефективна форма міжнародного співробітництва. 

84. Міжнародні культурні заходи як 

ефективна форма міжнародного співробітництва. 

85. Міжнародні інформаційні заходи як 

ефективна форма міжнародного співробітництва. 



86. Міжнародні мистецькі заходи як 

ефективна форма міжнародного співробітництва. 

87. Гранти як ефективний інструмент 

міжнародного співробітництва в бібліотечно-

інформаційній сфері. 

88. Програми як ефективний інструмент 

міжнародного співробітництва в бібліотечно-

інформаційній сфері. 

89. Проекти як ефективний інструмент 

міжнародного співробітництва в бібліотечно-

інформаційній сфері. 

90. Шляхи удосконалення та підвищення 

ефективності міжнародного співробітництво 

вітчизняних установ та організацій бібліотечно-

інформаційної сфери. 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

О. О. Ісаєнко 

 


