


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове  випробування є  обов’язковим  для  вступу  до  Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка  для  навчання  за  програмою підготовки
магістра  за  спеціальністю  029  Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа.
Програма  фахового  випробування  розроблена  на  основі  освітньо-
професійної  програми  підготовки  бакалавра  за  спеціальністю  6.020102
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

Іспит проводиться у письмовій формі у вигляді комп’ютерного тесту на
базі сучасного програмного забезпечення у системі MOODLE.

Для  виконання  тестових  завдань  абітурієнт  має  володіти  основними
навичками роботи з комп’ютером та розуміти технічні особливості виконання
тестів  різних  типів:  альтернативні  відповіді  (типу  правильно/неправильно),
множинний вибір (завдання на вибір однієї або кількох правильних відповідей),
вибір  з  найменшої  кількості  варіантів  відповідей,  питання  на  встановлення
відповідності.

Фахове  випробування має  виявити  рівень  теоретичної  та  практичної
підготовки вступника, знання сучасних тенденцій розвитку галузі, концепцій її
інформатизації,  можливостей  та  напрямів  автоматизації  основних
технологічних процесів і операцій, фактичного матеріалу щодо функціонування
та розвитку бібліотечних систем та мереж в Україні; продемонструвати рівень
оволодіння  науковою,  навчальною  і  довідковою  літературою  та  фаховими
періодичними  виданнями.  Головна  увага  в  програмі  звертається  на  питання
теоретико-методологічного  та  управлінського  аспекту  розвитку  бібліотечно-
інформаційної  галузі  в  Україні,  її  законодавче  підґрунтя,  знання  державної
інформаційної політики, особливостей розвитку інформаційного ринку.

Фахове  випробування  до  магістратури  ґрунтується  на  виявленні  рівня
знань  з  книгознавства,  бібліотекознавства  і  бібліографії,  який  засвідчує
готовність вступників до здобуття освітнього рівня «магістр».

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО
ВИПРОБУВАННЯ

Особи,  які  вступають  до  магістратури,  повинні  володіти  комплексом
знань,  умінь  і  навичок,  необхідних  для  навчання  за  обраним  напрямом  та
проведення дипломного дослідження.

Під час фахового іспиту вступники повинні продемонструвати:
 базові  знання з теорії  і  практики дисциплін, які  виносяться на вступне

випробування;
 знання основних дефініцій теорії і практики бібліотечної справи;
 належне  володіння  методами,  формами,  знання  напрямів  організації

роботи  бібліотеки,  методичного  інструментарію  розробки  та  реалізації
завдань управління діяльністю бібліотеки, аналізу та планування окремих
показників її діяльності;



 уміння  здійснювати  вибір  відповідних  методик  використання
інформаційних  ресурсів  бібліотеки,  розробляти  і  відпрацьовувати  такі
процедури в практичних завданнях; застосовувати методичний апарат та
інструментарій  для  аналізу  ресурсів,  процесів  і  результатів  діяльності
бібліотек та інформаційних установ;

 творчий,  критичний  погляд  на  бібліотечно-інформаційну  діяльність  і
аргументоване обґрунтування пропозицій щодо її удосконалення.

Перевірка  знань  вступників  ґрунтується  на  змісті  базових  теоретичних
дисциплін,  які  вивчаються  студентами  освітнього  рівня  «бакалавр»,  зокрема
«Бібліотекознавство»,  «Бібліографознавство»,  «Аналітико-синтетична  обробка
документів»,  «Бібліотечний  менеджмент  і  маркетинг»,  «Бібліотечно-
інформаційне обслуговування користувачів».

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
Базові  поняття  і  категорії  курсу.  Об’єкт,  предмет,  мета,  завдання,

міжпредметні  зв’язки  бібліотекознавства.  Наукові  та  соціальні  функції
бібліотекознавства.  Структура  бібліотекознавства.  Методологія  і  методика
бібліотекознавства, організація бібліотекознавчих досліджень.

Основні  етапи  розвитку  бібліотекознавства.  Внесок  окремих  вчених  у
розвиток  бібліотекознавства.  Загальна  характеристика  основних  напрямів  та
проблематики  сучасних  зарубіжних  бібліотекознавчих  досліджень.  Розвиток
українського бібліотекознавства у ХХ-ХХІ ст.

Бібліотека  як  соціальний  інститут.  Соціальні  функції  бібліотеки.
Бібліотека як система. Класифікація і типологізація бібліотек.

Бібліотечна професіологія і підготовка кадрів для бібліотек.
Основні  принципи  організації  і  функціонування  бібліотечної  справи.

Закономірності  формування  бібліотечних  систем.  Основи  організації  та
функціонування  бібліотечної  системи  України.  Забезпеченість  населення
бібліотечною мережею в Україні на сучасному етапі. 

Система управління бібліотечною справою.  Бібліотечна політика.  Закон
України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». 

Міжнародне бібліотечне співробітництво. Передумови виникнення, основні
етапи  розвитку  міжнародного  бібліотечного  співробітництва.  Міжнародні
бібліотечні  організації  як  провідні  центри  міжнародного  бібліотечного
співробітництва.

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО
Базові  бібліографічні  поняття  і  категорії.  Бібліографічна  інформація  як

посередник у системі документальних комунікацій. Основні суспільні функції
бібліографічної  інформації  та  її  внутрішня  структура.  Властивості
бібліографічної інформації. 

Сучасні концепції теорії бібліографії.



Форми і жанри бібліографічної інформації. Класифікація бібліографічних
посібників.

Класифікація бібліографії.
Розвиток  бібліографії  від  її  виникнення до  кінця  XVIII  ст. Зародження

бібліографії.  Бібліографія  Середньовіччя  та  періоду  раннього  гуманізму.
Виникнення  книжкової  торгівлі  та  нові  завдання  бібліографії.  Зародження  і
розвиток  національної  бібліографії.  Зародження  теорії  бібліографії.  Розвиток
бібліографії від кінця XVIII ст. кінця ХІХ ст. Зарубіжна бібліографія у ХХ-ХХІ
ст.  Розвиток  національної  бібліографії  у  провідних  країнах  світу.  Загальна
бібліографія  періодичних  видань  та  статей.  Розвиток  галузевої  та
багатогалузевої бібліографії у ХХ-ХХІ ст. Бібліографія бібліографії.

Основні етапи історії української бібліографії. Основні напрями розвитку
української  бібліографії  на  сучасному  етапі.  Діяльність  провідних
бібліографічних центрів в Україні. Видатні українські бібліографи. 

Міжнародне  співробітництво  у  сфері  бібліографії.  Роль  міжнародних
фахових об’єднань у розвитку міжнародного бібліографічного співробітництва.
Основні  бібліографічні  проекти  глобальних  і  регіональних  міжнародних
бібліотечних організацій.

Об'єкт,  предмет  і  структура  бібліографознавства.  Виникнення,
формування  і  розвиток  бібліографознавства.  Методологія  бібліографії  і
бібліографознавства,  організація  бібліографознавчих  досліджень.
Бібліографічна евристика.

АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ
Базові поняття аналітико-синтетичної обробки документів (АСОД). АСОД

як  комплекс  технологічних  процесів.  Використання  АСОД  в  інформаційно-
аналітичній діяльності інформаційних центрів та установ.

Бібліографічний запис: поняття та сутність, основні елементи.
Бібліографічний  опис:  поняття  та  сутність,  функції,  види,  вимоги  до

опису.  Структура  бібліографічного  опису.  Загальні  правила  та  особливості
складання бібліографічного опису. Стандартизація бібліографічного опису, його
автоматизація.  Загальна  і  спеціальна  методики  складання  бібліографічного
опису.

Анотування  документів  як  процес  макроаналітичного  згортання
інформації.  Суть  і  призначення  анотацій.  Анотація:  поняття  та  сутність,
призначення, основні функції, види, вимоги до анотацій.

Реферування  як  процес  аналітико-синтетичної  переробки  інформації.
Стандартизація реферування. Класифікація рефератів. Характеристика процесу
реферування та його основні етапи.

Поняття  та  сутність  індексування  документів.  Методи  індексування.
Технологія  індексування.  Загальні  правила  аналізу  документів  у  процесі
індексування. Координатне індексування. 

Спеціальні  документні  класифікаційні  системи.  Десяткова  класифікація
М. Дьюї,  Універсальна  десяткова  класифікація  (УДК),  Бібліотечно-
бібліографічна класифікація (ББК), їх структура та призначення.



Предметизація як вид мікроаналітичного згортання інформації.

БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ
Базові  поняття  і  категорії  курсу. Стилі  менеджменту.  Основні  функції

менеджменту.  Бібліотечний  менеджмент.  Менеджмент  та  маркетинг
бібліотечно-інформаційної  діяльності.  Стратегічне  управління  і  стратегічне
планування бібліотек (функції, етапи, елементи). SWOT-аналіз бібліотек.

Операційний менеджмент у бібліотеці.
Проектний менеджмент бібліотек. Проект розвитку бібліотеки як один із

засобів  отримання  позабюджетних  коштів.  Заявки  (аплікації)  на  одержання
грантів під цільові проекти.

Бібліотечний кадровий менеджмент. Оплата праці в бібліотеках України.
Антикризове  управління  бібліотекою.  Платні  послуги  в  бібліотеках,  як
інструментарій для забезпечення збалансованості бюджету. Стиль керівництва.
Лідерство і командний підхід.

Сучасні концепції бібліотечного маркетингу. Структура бібліомаркетингу.
Основні функції і принципи бібліотечного маркетингу.

Маркетингове  середовище  бібліотеки:  макросередовище,  фактори
системної дії;  мікросередовище,  фактори, що не контролюються бібліотекою,
певною мірою контролюються, що знаходяться в сфері управлінського впливу
бібліотеки.

Маркетинг-мікс  бібліотечних  продуктів  та  послуг. Класичний  комплекс
маркетингу. Розширена модель маркетинг-міксу. Аналіз  діяльності  бібліотеки
відповідно до комплексу маркетингу.

Методика та організація маркетингових досліджень у бібліотеках. Об’єкт
дослідження, предмет, основні етапи дослідження. Основний інструментарій зі
збору даних у бібліотеках. Маркетингові комунікації бібліотек. Маркетинговий
план, його мета. Маркетингові заходи.

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Базові  поняття  і  категорії  курсу.  Компонентна  структура  системи

бібліотечно-інформаційного обслуговування (БІО) як системи забезпечуючого
типу.

Організація  БІО  користувачів.  Вивчення  інтересів  та  запитів  читачів,
формування  потреб.  Автоматизація  процесів  обслуговування.  Типові  норми
часу  на  основні  процеси  надання  послуг  користувачам  (обслуговування
користувачів).  Завдання  та  зміст,  види  і  форми  бібліографічного
обслуговування.

Структура  бібліотечної  діяльності  користувача:  потреби,  установки,
мотиви, мета, засоби і методи діяльності, результат, контроль та оцінка.

Інформаційні продукти і послуги як результат інформаційної діяльності,
їх  види.  Бібліотечна  послуга  як  результат  бібліотечного  обслуговування
користувачів. Класифікація (поділ) бібліотечних послуг.

Бібліотечне обслуговування згідно з Законом України «Про бібліотеку і
бібліотечну справу».



Особливості  сервісного  підходу  до  бібліотечно-інформаційного
обслуговування.  Орієнтація  сучасного  бібліотечного  обслуговування  на
інтереси і потреби користувачів,  створення нових бібліотечних сервісів.  Нові
бібліотечні  послуги,  розширення  їх  номенклатури.  Обслуговування  читачів  з
використанням  ресурсів  інтернет-центру  як  стандартна  бібліотечна  послуга.
Комплекс навчальних послуг користувача.

Формування  позитивного  іміджу  бібліотеки,  як  публічного  центру
доступу до інформації, використання засобів реклами.

СТРУКТУРА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове  випробування   передбачає  виконання  шістдесяти  тестових
завдань на підготовленому індивідуальному робочому місці без використання
додаткових  джерел  інформації.  Під  час  виконання  тесту  абітурієнт  не
користується  нотатками,  не  робить  індивідуальних  поміток  та  не  переписує
завдання або його фрагменти.

Виконання  тестового  завдання з  видавничої  справи  та  редагування
полягає у виборі правильних відповідей із кількох запропонованих варіантів.
Завдання  вважається  виконаним,  якщо  абітурієнт  обрав  правильний  варіант
відповіді.

Спеціальна  обчислювальна  програма  автоматично  підсумовує  бали за
виконання  усіх  тестових  завдань,  встановлює відповідність  балів  за  шкалою
оцінювання та фіксує результат у протоколі. 

На виконання тестових завдань відводиться 80 хвилин. У випадку, якщо
вичерпано час на виконання тестових завдань,  система автоматично закриває
програму,  зберігає  наявні  відповіді,  підсумовує  результат  виконання  тесту
абітурієнтом та фіксує у протоколі результат за встановлений часовий ліміт.

ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ

Альтернативні відповіді (типу правильно/неправильно)

Чи можуть бібліографічні повідомлення передаватися в усній формі?
а) так;
б) ні.

Вибір з найменшої кількості варіантів відповідей

Який вид національної бібліографії виник раніше?
а) ретроспективна національна бібліографія;
б) поточна національна бібліографія.

Множинний  вибір  (завдання  на  вибір  однієї  або  кількох  правильних
відповідей)



Хто першим увів у науковий обіг термін «бібліотекознавство»?
а) Г. Ноде;
б) М. Шреттінгер;
в) М. Рубакін;
г) К. Рубинський;
д) Ю. Столяров.

Які  види  бібліографічних  посібників  виокремлюються  за  ознакою  їх
суспільного призначення?

а) рекомендаційні;
б) електронні;
в) науково-допоміжні;
г) оглядові;
д) краєзнавчі.

Питання на встановлення відповідності

Встановіть  відповідність  між  видом  аналітико-синтетичної  обробки
документів і її результатом:

Види АСОД                                Результат

а) складання бібліографічного опису;      1) анотація;
б) анотування;                                               2) бібліографічний опис;
в) систематизація;                                         3) класифікаційний індекс;
г) предметизація;                                          4) ключові слова, дескриптори;
д) координатне індексування;                     5) предметна рубрика;
е) реферування.                                             6) реферат.

а___2
б___1
в___3
г___5
д___4
е___6



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка  за  фахове  вступне  випробування  визначається  на  основі
тестування  у  межах  рейтингової  системи  оцінювання,  яка  автоматично
переводиться у національну шкалу.

Кількість
балів

Рейтингова
оцінка

Значення оцінки

90 – 100 A Виставляється за глибокі знання навчального 
матеріалу, вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання практичних задач

82 – 89 В Виставляється за ґрунтовні знання навчального 
матеріалу, з неточностями в застосовуванні 
теоретичних положень під час розв'язування 
практичних задач

75 – 81 C Виставляється за міцні знання навчального 
матеріалу, які, однак, містять певні несуттєві 
неточності; вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання практичних задач

69 – 74 D Виставляється за посередні знання навчального 
матеріалу, слабке застосування теоретичних 
положень при розв’язанні практичних задач

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання навчального 
матеріалу, неточні відповіді, за слабке 
застосування теоретичних положень при 
розв’язанні практичних задач

1 – 59 FX Виставляється за незнання основних 
фундаментальних положень, істотні помилки у 
відповідях на запитання, невміння орієнтуватися 
під час розв'язання практичних задач
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3. Збанацька О. М.  Аналітико-синтетична  переробка  інформації.
Макроаналітичне згортання інформації : бібліогр. опис док., анотування док. :
навч. посіб. / О.М. Збанацька ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. –
Київ : НАКККіМ, 2014. – 268 с. 

4. Кушнаренко Н. М.  Наукова обробка документів :  підручник  /
Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4–е вид., перероб. і допов. – Київ : Знання,
2006. – 334 с. 

5. Мина Ж.В. Аналітико-синтетичне опрацювання інформації :  навч.
посіб. / Ж.В. Мина. – Львів, вид-во Львів. політехніки, 2016. – 196 с. – (Сер.
«Інформація. Комунікація. Документація», вип. 9).

Додаткова
6. Библиографическое  описание  электронных  ресурсов  :  метод.

рекомендации / сост. : Бахтурина Т. А., Дудник И. С., Кулыгина Н. Ю. – Москва,
2001. – 43 с.

7. Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод.
рек.  /  [авт.-уклад.]  О.М. Збанацька.  – Київ :  [б.  в.],  2012.  – 197  с.  :  табл.  –
Бібліогр.: с. 189–192.



8. Бібліографічний опис електронних видань в АБІС «ІРБІС» : метод.
поради  /  Харк.  держ.  наук.  б-ка  ім. В. Г. Короленка  ;  [уклад.  :
Л. О. Мартовицька, О. А. Поліщук]. – Харків : [б. в.], 2013. – 38 с. : рис.

9. Бібліотечні  каталоги  як інформаційно-пошукові  системи  :  навч.
посіб. / авт.- уклад. В. В. Сєдих [та ін.] ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко ; Харк.
держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2003. – 193 c. 

10. Методичний  посібник  з  бібліографічного  опису  (ДСТУ ГОСТ
7.1:2006) / Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від. наук. бібліогр.;
[авт.-уклад.  Н. А. Рибчинська  ;  відп.  ред.  М. М. Романюк].  –  Львів  :  ЛННБУ
ім. В. Стефаника, 2010. – 66, [3] с. : табл.

11. Методичні рекомендації  щодо  підготовки  та  редагування
бібліографічних  посібників  у  виданнях  /  [уклад.  :  П. М. Сенько,
О. М. Устіннікова]  ;  Держ.  наук.  установа  «Кн. палата  України  ім. Івана
Федорова». — Вид. 5-те, без змін. – Київ : Кн. палата України, 2013. – 67 с.

12. Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / уклад.
Г. М. Плиса. – Вид. 4-те, без змін. – Київ : Кн. палата України, 2013. – 59 с.

БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Базова
1. Давидова І. О.  Інформаційний  ринок:  організація,  маркетинг,

управління : навч. посіб. / І. О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. – Харків :
ХДАК, 2001. – 136 с.

2. Паршукова Г. Б.  Маркетинговые  основания  в  библиотечной
деятельности : учеб.  пособие /  Г. Б. Паршукова.  – Новосибирск :  ГПНТБ СО
РАН, 2005. – 151 с.

3. Суслова И. М. Библиотека в системе некоммерческого маркетинга :
учеб.-метод.  пособие  /  И.М.  Суслова.  – М.  :  Профиздат,  2003.  – 157  с.  –
(Современная библиотека ; вып. 30).

4. Суслова И. М.  Менеджер  библиотеки:  требования  к  профессии  и
личности : учеб. пособие / И. М. Суслова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств.
– 2-е изд.,  дораб. и доп.  – М. : Профиздат  : Изд-во МГУКИ, 2002.  – 132 с.  –
(Современная библиотека).

5. Суслова И. М.  Организационное  развитие  систем  управления
современной  библиотекой :  учеб.  пособие  /  И. М. Суслова,  Т. Е. Дубенок.  –
СПб. : Профессия, 2008. – 190 с.

Додаткова
6. Башун О.  Вплив  маркетингу  і  фандрейзингу  на  трансформацію

бібліотек / О. Башун ; наук. ред. В. С. Білецький ; Донец. ОУНБ. – Донецьк :
УКЦентр, 1999. – 204 с. 

7. Колесникова М. Н.  Менеджмент  библиотечно-информационной
деятельности  /  М.  Н.  Колесникова.  –  Москва :  Либерея-Бибинформ,  2009.  –
255 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 101).

8. Клюев В. К.  Маркетинговая  ориентация  библиотечно-
информационной деятельности. (Маркетинг в системе управления библиотекой)



:  учеб.  пособие  для  вузов  и  колледжей  культуры  и  искусств  /  В. К. Клюев,
Е. М. Ястребова ; общ. ред. В. К. Клюев.  – 2-е изд.,  дораб. и доп.  – Москва :
Профиздат : Изд-во МГУКИ, 2001. – 144 с. 

9. Маркетинг у сфері культури та мистецтв / Ф. Кольбер [та ін.] ; пер. з
другого англ. вид. С. Яринич ; наук. ред. І. Безгін. – Львів : Кальварія, 2004. –
235 с. 

10. Пашин А. И. Управление библиотечным делом: системный подход :
учеб.-метод. пособие / А. И. Пашин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. –
168 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 95).

11. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха : учеб.
для вузов : пер. с нем. / Х. Хершген. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 334 c.

12. Хіміч Я. О.  Інноваційні  зміни  в  бібліотеці  на  основі  проектного,
кадрового  менеджменту  та  інноваційної  діяльності  бібліотек  :  посіб.  для
бібліотекарів  за  програм.  підвищ.  кваліфікації  /  УБА ;  Я. О. Хіміч.  –  Київ  :
Самміт-книга, 2012. – 88 с.

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Базова
1. Бородина В. А.  Библиотечное  обслуживание  :  учеб.-метод.

пособие / В. А. Бородина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 165 с. : ил. –
(Серия «Библиотекарь и время. XXI век» ; вып. 7).

2. Брежнева  В. В.  Информационное  обслуживание:  продукты  и
услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий /
В. В. Брежнева,  В. А. Минкина ;  СПбГУКИ.  – Санкт-Петербург  :  Профессия,
2004. – 304 с. – (Библиотека).

3. Дворкина М. Я.  Библиотечное  обслуживание:  новая  реальность  :
лекции /  М. Я. Дворкина.  –  Москва :  Изд-во  МГУКИ,  2000.  –  48  с.  –
(Современная библиотека ; вып. 2).

4. Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: теоретический аспект
: монография / М. Я. Дворкина. – Москва : Изд-во МГИК, 1993. – 248 с.

5. Мелентьева Ю. П.  Библиотечное  обслуживание :  учеб.  для вузов  /
Ю. П. Мелентьева. – Москва : ФАИР, 2006. – 252 с.

Додаткова
6. Дворкина М. Я. Информационное обслуживание: социокультурный

подход / М. Я. Дворкина  ;  МГУКИ.  –  Москва  :  Профиздат,  2001.  –  111 с.  –
(Современная библиотека ; вып. 11).

7. Добко Т. В.  Бібліографічна  довідка  в  системі  довідково-
бібліографічного  обслуговування  :  практ.  посіб. /  Добко Т. В.,  Чиж М. А.,
Василенко О. В. ; НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. –
91 с.

8. Ісаєнко О. О.  Інноваційні  бібліотечні  технології  інформаційного
обслуговування : [монографія] / О.О. Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011. – 157 с.



9. Кунанець Н. Е.  Інформаційно-бібліотечне обслуговування
користувачів  з  особливими  потребами:  історія  та  сучасність  :  монографія  /
Н. Е. Кунанець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Гал. вид. спілка, 2013.
– 439 с. : рис., табл.

10. Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій
: монографія /  М. С. Слободяник ;  НАН України, ЦНБ ім. В. Вернадського.  –
Київ : Бібл. вісн., 1995. – 268 с.

11. Шевченко І. О.  Нова  бібліотечна  послуга:  використання
інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посіб. для бібліотекарів за
програмою  підвищ.  кваліфікації  /  І. О. Шевченко  ;  УБА,  НАКККіМ,  Центр
безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ :
Самміт-книга, 2012. – 76 с.

Інформаційні ресурси
№
з/п

Адреса веб-сайту Назва веб-сайту

1
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/i
ndex

Міністерство культури України

2 http://www.ula.org.ua Українська бібліотечна асоціація (УБА)

3 http://www.ukrbook.net
Державна наукова установа «Книжкова палата 
України імені Івана Федорова»

4 http://www.irbis-nbuv.gov.ua
Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського : електронні інформаційні 
ресурси НБУВ

5 http://www.nplu.org Національна парламентська бібліотека України

6 http://www.nbuv.gov.ua/node/1087
Інформаційний ресурс «Наукова періодика 
України»

7 http://library.kubg.edu.ua
Бібліотека Київського університету імені Бориса 
Грінченка

8 http://ask.fm/luklkievua
«Головний бібліограф@luklkievua» Сторінка 
головного бібліографа Публічної бібліотеки 
імені Лесі Українки

9 http://www.librportal.org.ua/ Бібліотечний інформаційно-освітній портал
10 http://profy.nplu.org/ «Бібліотекар України»

11 http://libinnovate.wordpress.com
Творчість та інновації в українських бібліотеках:
інформаційно-просвітницький блог для 
бібліотекарів

12
http://korolenko.kharkov.com/metod/i
ndex.php?id=8&sub=2/

Бібліотечна періодика

13
http://profy.nplu.org/file/b-uk-1.doc;
http://profy.nplu.org/file/b-uk-2.doc

Українські бібліографи. Біографічні відомості. 
Професійна діяльність. Бібліографія

14
http://www.abdos.de/uploads/
4/0/4/1/4041274/referat_sokov_2007.p
df

«Имена выдающихся библиотековедов Европы»

15 http://www.ifla.org
IFLA (Міжнародна федерація бібліотечних 
асоціацій та установ ІФЛА)
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