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Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
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Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  

 

Письмова (студентам пропонується виконати 

тестові завдання різних типів) 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів (1 бал за одне питання) 

 

Критерії оцінювання: 36-40 балів – відмінно; 

31-35 балів – дуже добре; 

26-30 балів – добре; 

21-25 балів – задовільно; 

16-20 балів – достатньо; 

11-15 балів – незадовільно з можливістю 

повторного складання; 

1-10 балів – незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу. 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, 

ЕНК 

Орієнтовний перелік питань: 1. Визначити омпонентна структура 

бібліографічної діяльності. 

2. Охарактеризувати роцеси виробництва і 

поширення бібліографічної інформації: 

бібліографування і бібліографічне 

обслуговування. 

3. Які є засоби практичної бібліографічної 

діяльності. 

4. Охарактеризувати бібліографа як суб’єкт 

практичної бібліографічної діяльності.  

5. Визначити професіограму бібліографа: 

професійні риси, знання, уміння та навички.  

6. Які функції бібліографа як суб’єкта 

бібліографічної діяльності. 

7. Визначити суб’єкти практичної 

бібліографічної діяльності.  

8. Дати характеристику споживачу інформації як 

суб’єкту бібліографічної діяльності. 

9. Охарактеризувати систему «документ – 

споживач» як об’єкт бібліографічної діяльності. 

10. Охарактеризуйте поняття «інформаційна 

потреба», «інформаційний інтерес», 

«інформаційний запит». 



11. Які є вимоги до бібліографічного пошуку: 

поняття релевантності і пертинентності. 

12. Розкрити поняття повноти і точності 

пошуку як показники ступеня виконання вимоги 

релевантності пошуку. 

13. Охарактеризувати бібліографічне 

виявлення як метод бібліографування. 

14. Визначити основні та додаткові джерела 

бібліографічного виявлення для науково-

допоміжних покажчиків. 

15. Які є джерела бібліографічного виявлення 

для рекомендаційних покажчиків. 

16. Охарактеризувати бібліотечні каталоги і 

картотеки як джерела бібліографічного 

виявлення. 

17. Дати характеристику бібліографічному 

відбіру як методу бібліографування. 

18. Визначити змістові критерії 

бібліографічного відбору. 

19. Які є формальні критерії бібліографічного 

відбору. 

20. Дати визначення бібліографічній 

характеристиці як методу бібліографування. 

21. Визначити способи бібліографічної 

характеристики. 

22. Охарактеризувати бібліографічний опис 

як спосіб бібліографічної характеристики. 

23. Які є види бібліографічного опису.  

24. Охарактеризувати правила складання і 

вимоги до бібліографічного опису. 

25. Дати визначення анотації як способу 

бібліографічної характеристики. 

26. Дати визначення реферату як способу 

бібліографічної характеристики. 

27. Дати визначення рецензії як способу 

бібліографічної характеристики. 

28. Дати визначення огляду як способу 

бібліографічної характеристики. 

29. Дати визначення бібліографічної 

предметизації як спосіб бібліографічної 

характеристики. 

30.  Визначити бібліографічну 

систематизацію як спосіб бібліографічної 

характеристики. 

31.  Визначити бібліографічне групування як 

метод бібліографування. 

32. Визначити способи бібліографічного 

групування за змістом документів. 

33. Визначити систематичне бібліографічне 

групування. 

34. Охарактеризувати тематичне 

бібліографічне групування. 

35. Охарактеризувати предметне 

бібліографічне групування. 



36.  Які є способи бібліографічного 

групування за формально-видавничими ознаками 

документів. 

37. Які є змістові способи розташування 

бібліографічних записів усередині найдрібнішої 

рубрики. 

38.  Охарактеризувати складання допоміжних 

покажчиків до бібліографічного посібника. 

39. Які є види допоміжних покажчиків, що 

використовують ознаки змісту документів. 

40. Охарактеризувати види бібліографічного 

обслуговування: особливості, структура та 

форми. 

41. Охарактеризувати особливості і 

узагальнена структура процесу довідково-

бібліографічного обслуговування. 

42. Які є види бібліографічних довідок.  

43. Дати характеристику адресної 

бібліографічної довідки. 

44. Дати характеристику тематичної 

бібліографічної довідки. 

45. Охарактеризувати процес бібліографічних 

консультацій.  

46. Охарактеризувати віртуальну 

бібліографічну довідку у бібліотеках України. 

47. Які є види бібліографічного 

інформування. 

48. Охарактеризувати диференційоване і 

недиференційоване бібліографічне 

інформування. 

49. Охарактеризувати індивідуальне 

бібліографічне інформування. 

50. Охарактеризувати групове і масове 

бібліографічне інформування. 

51. Охарактеризувати рекомендаційно-

бібліографічне обслуговування. 

52. Визначити форми і методи використання 

рекомендаційних бібліографічних покажчиків у 

роботі бібліотеки.  

53. Охарактеризувати форми пропаганди 

рекомендаційних бібліографічних покажчиків 

серед користувачів.  

54. Охарактеризувати бібліографічне 

навчання як процес поширення бібліографічної 

інформації. 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

Стамбол І.І. 

 

 


