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Науковий семінар “Методика укладання бібліографічного 

покажчика” є нормативною дисципліною зі спеціальності 029 

“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” для освітньої 

програми першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається 

в І і ІІ семестрах в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS).  

Коротка анотація 

курсу 

Науковий семінар “Методика укладання бібліографічного 

покажчика” тісно пов’язаний із загальнопрофесійними і 

спеціальними дисциплінами бібліографознавчого циклу. Курс, 

покликаний забезпечити всебічне розуміння методики 

бібліографування документів й укладання бібліографічного 

покажчика, передбачає закріплення й застосування отриманих 

теоретичних знань на практиці, оволодіння науковим апаратом 

дослідження, вміння працювати з науковою літературою. 
самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, формулювати 

власні висновки. 

Мета та цілі курсу Мета та цілі наукового семінару “Методика укладання 

бібліографічного покажчика”: закріпити і систематизувати знання 

дисциплін бібліографознавчого циклу та застосувати їх до 

комплексного вирішення фахового завдання – самостійної 

пошуково-дослідницької роботи, а також засвоїти первинні 

навички ведення сучасних бібліографознавчих досліджень, 

зокрема: оволодіти основами методики виявлення, добору, 

систематизації і класифікації джерел інформації, бібліографічного 

опису документів згідно з чинними в Україні стандартами, їх 

анотування, укладання допоміжних покажчиків та списку 

використаної літератури, що й повинно знайти відображення в 

написанні курсової роботи з обраної теми.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Рекомендована література:  

Основна 

1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. – [На заміну 
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ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, 

ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007– 07–01 ; чинний від  2008–04–01]. – 

Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) 

(Національний стандарт України). – Стандарт набув чинності 

відповідно до наказу № 10 від 16 січня 2008 р. Державного 

комітету України з питань технічого регулювання та споживчої 

політики. 

2. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила 

складання (ГОСТ 7.1.–2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – 

[Чинний від 2008–04–01]. – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2008. – 12 с. (Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт 

України). 

3. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполук 

українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, 

NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : ДСТУ 3582:2013. – Київ : 

Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 15 с. 

4. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила 

складання : ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. –  Вид. 

офіц. – [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП 

«УкрНДНЦ», 2016. – (Інформація та документація). – З 

внесеними поправками. 

5. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-

95. – [Чинний від 1996-01-01]. – Київ : Держстандарт України, 

1995. – ІІІ, 45 с. 

6. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій 

(ГОСТ 7.8–2003, IDT) : ДСТУ 6095:2009. – [Чинний від 2009–

07–01]. – Киїів : Держспоживстандарт України, 2009. – III, II, 5 

c. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи). 

7. Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки 

інформації : метод. посіб. / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, АПН 

України, ДНПБ України ; авт.-уклад. В. І. Лутовінова ; ред. Р. 

С. Жданова. – Харків, 2003. – 42 с. – (На допомогу працівникам 

освітянських бібліотек ; вип. 2). 

8. Біловус Г. Бібліографознавство: Бібліографічний опис 

документів : методичні вказівки для студентів напряму 

підготовки 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і 

бібліографія” денної форми навчання / Галина Біловус, 

Євангеліна Чирук ; Львівський національний університет ім. 

Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2013. – 60 с. 

9. Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. / 

Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255 с. 

10. Женченко М. І. Складання та оформлення бібліографічних 

записів у списках літератури до наукових робіт : навч.-метод. 

посіб. / Марина Женченко ; Київ : Київ. нац. Ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики. – 4-те вид., доповн. –Київ : 

Жнець, 2013. – 64 с. 

11. Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису 

документа / [укл. Н. Г. Конджарян] ; Міністерство освіти і 

науки України, Черкаський національний університет імені 

Богадана Хмельницького, Наукова бібліотека. – Черкаси : ЧНУ 



ім. Б. Хмельницького, 2013. – 112 с. : табл. 

12. Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. 

Макроаналітичне згортання інформації. Бібліографічний опис 

документів. Анотування документів [Текст] : навч. посіб. / О. 

М. Збанацька ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистец. – К. : 

НАКККіМ, 2014. – 268 с. 

13. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство : збірник тестових завдань для 

комплексної перевірки знань студентів / ЛНУ імені Івана 

Франка, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і 

бібліографії ; [відп. за вип. Н. Р. Демчук]. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2017. – 472 с. 

14. Кіліченко О. І. Технологія самостійної навчально-наукової 

роботи студентів : методичні матеріали / О. І. Кіліченко, Л.В. 

Степанова, О. М. Ткачук, В. Д. Хрущ, О. В. Хрущ. – Івано-

Франківськ : Плай, 2003. – 88 с. 

15. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник 

тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / 

[авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Є. Чирук та ін.] ; 

Міністерство освіти і науки України, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, факультет культури і 

мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с. 

16. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу [Електронний 

ресурс] : метод. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. – Київ : 

Вища школа, 2003. – Режим доступу: 

library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/.– Назва з 

екрана. 

17. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / 

Н.  М.  Кушнаренко, В. К. Удалова. – К.: Знання, 2006. – 334 с. 

18. Мельник Л. Створення бібліографічних покажчиків 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

www.ukrbook.net/visnyk/visnyk_pok_03.htm. – Назва з екрана. 

19. Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до 

ДСТУ ГОСТ 7. 1:2006) / [авт.-уклад. Н. А. Рибчинська ; 

керівник  проекту Л. І. Ільницька ; відп. ред. М. М. Романюк] ; 

Львівська національна наукова бібліотека України 

ім. В. Стефаника, Відділ наукової бібліографії. – Львів : 

ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – 70 с.  

20. Методичні рекомендації щодо вибору, складання та 

редагування допоміжних покажчиків до видань / [уклад.: П. М. 

Сенько, О. М. Устіннікова ; наук. ред. Н. О. Петрової]. – Вид. 

3–тє, без змін. – Київ : [Книжкова Палата України], 2012 – 80 с.  

21. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування 

бібліографічних посібників у виданнях / укл.: Сенько П. М., 

Устіннікова О. М. – Вид. 5-те, без змін. – Київ : Кн. палата 

України, 2013. – 67 с. 

22. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних 

записів у списках літератури до наукових робіт : у зв’язку із 

набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 

7:80:2007 / авт.-укл. М. Женченко. – Київ : Жнець, 2010. – 27 с. 

23. Підготовка та редагування бібліографічних посібників у 

виданнях : метод. рекомендації / уклад.: П. М. Сенько, 

О. М. Устіннікова. – Київ : Кн. палата України, 2016. – 68 с. 

24. Розташування бібліографічних записів у бібліографічних 

http://www.ukrbook.net/visnyk/visnyk_pok_03.htm


покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації : 

табл. класифікації / [підгот. О. Устіннікова]. – Вид. 3-тє, допов. 

і перероб. – Київ : Кн. палата України, 2014. – 27 с. 

25. Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. 

матеріали / уклад. О. Галганова. – Київ : Нац. парлам. б-ка 

України, 2015. – 80 с. 

26. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. 

посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, 

Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2004. – 

217 с. 

27. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-

метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка ; 

М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, 

Каф. бібліотекознавства і бібліографії. – Рівне : [РДГУ], 2003. – 

165 с. 

28. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-

метод. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – Вид. 2-ге, випр. і 

доп. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с. 

29. Швецова-Водка Г. М. Класифікація бібліографічних 

посібників : метод. рекомендації / Швецова-Водка Г. М.; 

Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1997. – 15 с. 

30. Швецова-Водка Г. М. Методика бібліографування : метод. 

рекомендації / Г. М. Швецова-Водка, І. В. Мілясевич ; Рівнен. 

держ. гуманітар. ун-т, Каф. бібліотекознавства та бібліографії. – 

3-тє вид., перероб. і допов. – Рівне, 2005. – 23 с. 

31. Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика 

бібліографії : вибр. пр. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманітарний 

ун-т. – Рівне : Дятлик М. С., 2011. – 495 с. 

32. Шейко В. М. Курсова, дипломна, магістерська роботи : 

написання, оформлення, захист / В. М. Шейко, Н. М. 

Кушнаренко // Організація та методика науково-дослідної 

діяльності : підручник. – 6-те вид., переробл. і доповн. – Київ : 

Знання, 2008. – С. 126–148. 

 

Додаткова 

33. Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний 

ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. 

Т. М. Заморіна. – Київ, 2017. – Режим доступу: 

http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. – Назва з 

екрана. 

34. Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний 

ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Кухар. – 

Київ, 2012. – Режим досупу: 

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана. 

35. Вальдовська Г. Методологічний аспект підготовки 

бібліографічних покажчиків / Ганна Вальдовська, Ірина 

Бірюкова // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 2. – 

С. 20–21. 

36. Василишин Д. В. Рекомендації зі складання й оформлення 

списку використаних джерел і літератури: [навч.-метод. 

рекомендації] / Д. В. Василишин, О. М. Василишин. – Львів : 

Українська академія друкарства, 2008. – 168 с. 

37. Дікунова О. Створення бібліографічних покажчиків – складник 



інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / 

О. Дікунова, О. Лебедюк // Бібліотечний вісник. – 2016. – 

№ 5. – С. 14–19. 

38. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис, бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. 

рекомендації з впровадження / [уклали: Галевич О. К., Штогрин 

І. М.]. – Львів, 2008. – 20 с. 

39. Інструкція щодо складання бібліографічного опису до 

видавничого бібліографічного покажчика “Нові видання 

України” / уклад.: Л. В. Вербицька, О. Б. Рудич. – Київ : Кн. 

палата України, 2007. – 49 с. 

40. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та 

соціальної інформатики / [авт. кол.: Г. М. Швецова-Водка, 

Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха та ін. ; наук. ред. і авт. вступ. ст. 

Швецова-Водка Галина Миколаївна]. – Київ : Кн. палата 

України, 1999. – 115 с. 

41. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових 

досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Київ : Кондор, 

2006. – Режим доступу: 

http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyk

y/2014/kryshelnytska_metod_org_nayk_dosl.pdf. – Назва з екрана. 

42. Культурно-мистецькі процеси на сторінках української 

періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали 

до бібліографії / уклад.: Галина Біловус, Наталія Рибчинська, 
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Тривалість курсу 120 год.  

 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять, з них 66 годин практичних занять та 

56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати методи бібліографування, основні критерії 

бібліографічного виявлення і добору документів; способи 

бібліографічної характеристики та бібліографічного групування 

віднайденої бібліографічної інформації; види допоміжних 

покажчиків у бібліографічних посібниках різних жанрів. 

Вміти оперативно вести бібліографічні розшуки всіх типів з 

метою виявлення і відбору документів до бібліографічного 

покажчика; на підставі бібліографічного аналізу документів 

складати бібліографічні описи й анотувати документи; правильно 

упорядковувати зібраний бібліографічний масив, розташовуючи 

бібліографічні записи усередині найдрібнішої рубрики відповідно 

до жанру бібліографічного посібника; складати науково-

довідковий апарат до бібліографічного посібника (передмову, 

допоміжні покажчики, додатки). 

Ключові слова Бібліографія, бібліографічний посібник, бібліографічний опис 

документів, анотування, допоміжні бібліографічні покажчики, 

курсова робота. 

Формат курсу Очний 

 Проведення семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Організація науково-дослідної роботи студентів.  

Тема 2. Курсова робота: загальна характеристика, послідовність 

виконання. 

Тема 3. Бібліографічний посібник: структура, призначення, види. 

Тема 4. Методика укладання бібліографічного посібника.  

Тема 5. Методика бібліографування: бібліографічне виявлення, 

бібліографічний відбір, бібліографічна характеристика 

бібліографічне групування.  

Тема 6. Анотування документів. 
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Тема 7. Допоміжні покажчики до бібліографічного посібника, їх 

види. 

Тема 8. Довідково-пошуковий апарат як заключний етап роботи 

над укладанням бібліографічного посібника. 

Тема 9. Курсова робота бібліографознавчого спрямування, 

процедура її захисту. 

Тема 10. Апробація результатів кваліфікаційного дослідження. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік (курсова робота) в кінці семестру, 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для розуміння основ теорії 

бібліографії, бібліографічного опису документів, а також 

сприйняття поняттєво-термінологічного апарату 

бібліографознавства. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, семінарські заняття, колаборативне навчання, 

дискусія, підготовка студентами самостійних письмових робіт, їх 

публічний захист. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загальновживаних програм 

і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• семінарські: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50; 

• самостійна письмова (курсова) робота на задану тему: 30 % 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• захист курсової роботи: 20 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (самостійна письмова робота на задану 

тему, тестування). Академічна доброчесність: Очікується, що 

роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 

заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 

усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 

література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й 

іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 



практичних заняттях, за контрольні (модульні) роботи, самостійну 

письмову роботу та (за необхідності) підсумкове опитування 

(колоквіум). При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 


