
Зразок варіанту тестових завдань з фахових вступних випробувань, 
галузь знань 02 Культура і мистецтво, Спеціальність 029 Інформаційна 

бібліотечна та архівна справа 
 
 
1. Згідно з Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», 
бібліотека –   
1) інтегрований соціальний інститут, що здійснює відбір, збереження та 
розповсюдження у просторово-часовому континуумі соціально значимих 
документів; 
2) гуманітарний заклад, соціальною функцією якого є активна участь у 
навчанні і вихованні людини, її інтелектуальній та практичній діяльності; 
3) інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або 
структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до 
інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення 
інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб 
користувачів бібліотеки.  
 
2. Всесвітні саміти з питань інформаційного суспільства, проведені під 
егідою ООН, відбулися у 
1) Стокгольмі, 2001 р., Женеві, 2003 р.; 
2) Женеві, 2003 р., Тунісі, 2005 р.; 
3) Румунії, 2003 р., Празі, 2004 р. 
 
3. Друкарні єпископа Л. Барановича працювали у  
1) Новгород-Сіверську та Чернігові; 
2) Почаєві й Уневі; 
3) Києві та Харкові. 
 
4. Автор першого українського підручника «Короткий курс 
бібліотекознавства. Історія. Теорія та практика бібліотечної справи» –  
1) І. Кревецький; 
2) С. Сірополко; 
3) І. Калинович. 
 
5. У XVII ст. Готфрід-Вільгельм Лейбніц запропонував ідею створення  
1) зведеного каталогу бібліотек Німеччини;  
2) абонементу для сліпих;  
3) абонементу для дітей. 
 
6. Модель «енциклопедичної бібліотеки» виникла в епоху  
1) просвітництва;  
2) відродження;  
3) романтизму. 
 



7. Теорія і методика бібліографічного пошуку, сукупність теоретичних і 
практичних знань та вмінь, необхідних для віднайдення потрібних 
бібліографічних відомостей, – це 
1) бібліографічна евристика; 
2) науковий пошук; 
3) бібліографічний пошук. 
 
9. У дослідженні „Практичне керівництво з бібліотекознавства” (1923) 
Ю. Ковалевського і Ю. Меженка представлено питання 
1) бібліографії як особливої ділянки науки про книгу; 
2) користування довідковими виданнями; 
3) методів бібліографічного пошуку, що найчастіше трапляються в 
бібліографічній роботі бібліотекаря. 
 
10. Автор творів «Нарис бібліографії» та «Нарис історії писемності» – 
1) М. Деніс; 
2) Г. Пеньо; 
3) К. Симон. 
 
11. Система, створена для виконання завдань інформаційного пошуку, – це  
1) пошуковий образ документа; 
2) інформаційно-пошукова система; 
3) інформаційно-пошукова мова. 
 
12. Пошук відсутніх та (або) встановлення невідомих (неточних) елементів 
бібліографічного опису документа називають  
1) тематичним; 
2) уточнювальним; 
3) адресним. 
 
13. Індекси кожного з відділів ББК у систематичному каталозі представлені 
1) цифровою індексацією; 
2) комбінацією літер і арабських цифр; 
3) допоміжними таблицями визначників. 
 
14. Впорядкована множина бібліографічних записів – це 
1) бібліографічний посібник; 
2) бібліографічний пошук; 
3) бібліографічний опис. 
 
15. Ініціаторами заснування Міжнародного бібліографічного інституту в 
Брюсселі були   
1) П. Отле й А. Лафонтен; 
2) Дж. Леленд й Дж. Бейль; 
3) К. Геснер і М. Корвін. 



 
16. Державна бібліографічна інституція України, завданням якої є збирання 
та облік документів і подання відомостей про них у бібліографічних 
посібниках, – це 
1) Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського; 
2) Національна парламентська бібліотека України; 
3) Книжкова палата України ім. Івана Федорова. 
 
17. Повноту обліку всіх виданих в Україні документів забезпечує закон 
1) „Пpо інформацію”; 
2) „Про бібліотеки і бібліотечну справу”; 
3) „Про обов’язковий примірник документів”. 
 
18. Функції електронної комунікації: 
1) мнемічна, пізнавальна, освітня, виховна, ціннісно-орієнтаційна, функція 
розповсюдження знань, змісту в соціальному просторі,  
2) показова, цинічна, вульгарна, непрофесійна; 
3) відкрита, закрита, соціальна. 
 
19. Найповніший бібліографічний покажчик українського друку на поч. ХХ 
ст. створювала  
1) Головна Книжна Палата; 
2) Всенародна бібліотека України; 
3) Бібліографічна комісія НТШ у Львові. 
 
20. Перші в Україні списки "істинних" і "ложних" книг вміщено в 
1) "Ізборнику Святослава 1073 р."; 
2) "Ізборнику Святослава 1076 р."; 
3) "Тактиконі" Никона Чорногорця". 
 
21. Перший друкований бібліографічний посібник вміщено в додатку до 
книги Івана Федорова 
1) "Апостол"; 
2) "Книга Нового Завіту"; 
3) "Осьмигласник". 
 
22. Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій (International federation of 
library associations – IFLA) заснована у: 
1) 1914 р.; 
2) 1918 р.;  
3) 1929 р. 
 
23. Курс бібліографії у Кременецькому ліцеї викладав 
1) Є. Філомафітський; 
2) О. Лазаревський; 



3) П. Ярковський. 
 
24. Представити весь електронний ресурс, створений у державі і доступний 
користувачам, – завдання 
1) державної електронної бібліотеки; 
2) національної електронної бібліотеки; 
3) галузевої електронної бібліотеки. 
 
25. Невербальним каналом мережі інформації вважають 
1) комунікаційний канал, яким інформацію передають за допомогою жестів, 
міміки, пантоміміки; 
2) словесний канал передачі інформації; 
3) способи кодування і декодування інформації. 

 
 

 


