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Критерії оцінювання: 

• Виконання тестових завдань – 15 балів 

 *виставляється автоматично програмою ADTester 

• Виконання практичного завдання – 25 балів 

Бали Критерії оцінювання практичного завдання 

20 - 25 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі. 

Алгоритм виконання завдання описаний, подані 

необхідні обґрунтування. 

15 – 19 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі, але 

допущені незначні помилки, або завдання виконано не 

раціональним способом. Алгоритм виконання завдання 

описаний частково, подані необхідні обґрунтування. 

10 - 14 балів Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 

загального об’єму. Є допущенні помилки у виконанні 

завдання. Алгоритм виконання завдання описаний 

частково. 

5 - 9 балів Завдання виконано більше половини. Алгоритм 

виконання завдання порушений, що привело до 

неправильного результату. Алгоритм виконання 

завдання не записаний, відсутні обґрунтування дій. 

0 - 4 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж на 

половину. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Поняття інформаційного пошуку (ІП). Проблеми та завдання ІП. 

2. Особливості використання інформаційно-пошукових систем в 

бібліотечній справі. 

3. Антивірусні програми. Їх види та принцип роботи. 

4. Поняття про комп’ютерні віруси та їх класифікація. 

5. Поняття «політика безпеки». Міжнародні стандарти безпеки 

інформаційно-обчислювальних систем. 

6. Поняття про програми перегляду інформації в Інтернет – браузери. 

Складові вікна браузера, їх функції.  



7. Поняття інформаційного запиту. Методи формування інформаційних 

запитів. 

8. Сервіс World Wide Web (WWW), характеристика, призначення.  

9. Адресація в WWW: IP-адреса, доменна адреса. Поняття про URL-

адреси.  

10. Електронна пошта. Переваги та недоліки. Створення та отримання 

електронних повідомлень. 

11. Принципи інтелектуальної свободи та доступності інформації.  

12. Поняття електронних ресурсів. Основні типи і класифікаційні групи 

електронних ресурсів. 

13. Сутність, основні принципи Веб 2.0 як платформи.  

14. Основні сервіси Веб 2.0. 

15. Поняття Наука 2.0, Бізнес 2.0, Видавництво 2.0 та Бібліотека 2.0 як 

узагальнена визначена модель модернізованої форми бібліотечного сервісу. 

16. Google Docs: організація спільної роботи з документами.  

17. Безпека та культура мережевого спілкування. Нетикет. 

18. Основні поняття фото- та відеохостингу. Основні функції та сервіси.  

19. Можливості використання вікі в бібліотечній справі. 

20. Геоінформаційні системи: основні поняття, функції. 

21. Блоги: функції, різновиди, значущість.  

22. Сучасні підходи та вимоги до контенту та веб-дизайну бібліотечного 

сайту. 

23. Соціальні мережі: функції, різновиди. Їх місце в бібліотечній 

діяльності. 

24. Форми роботи бібліотекарів: віртуальна довідка, on-line консультації, 

електронна доставка документів. 

25. Сутність концепції вікі, технології та властивості. Основні сфери 

застосування вікі.  

26. Синдикація контенту: сутність, механізми, недоліки. 

27. Сервісні програми Інтернет: загальна характеристика, основні правила 

роботи.  

28. Вільний доступ і обмін інформацією як умова розвитку громадянського 

суспільства. 

29. Інформаційний пошук в Інтернеті, технологія та стратегія.  

30. Поняття про гіпертекст, гіпертекстові посилання, протоколи.  

31. Специфіка проблем інтелектуальної власності і авторського права у 

сфері електронних публікацій і телекомунікаційних каналів розповсюдження 

інформації. 

 

Екзаменатор  О.В. Васильчук 

 

Голова ЦК О.В. Головчанська 

 


