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Науковий семінар “Організація діяльності бібліотеки” є
нормативною дисципліною зі спеціальності 029 “Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа” для освітньої програми першого
(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в 5 і 6 семестрах в
обсязі 4,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).
“Організація діяльності бібліотеки” – навчальна дисципліна, що
спрямована на систематизацію знань про бібліотечну установу як
систему, принципи функціонування бібліотек різних видів, цикли,
процеси, операції бібліотечної технології, організацію роботи за
основними напрямами діяльності, методикою технологічного,
економічного та соціологічного аналізування роботи бібліотеки,
формулювання висновків.
Мета курсу – систематизувати й узагальнити знання із дисциплін
бібліотекознавчого циклу, сформувати систему вмінь і навиків,
необхідних для написання оригінального теоретико-прикладного
дослідження відповідної тематики.
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Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

Ключові слова
Формат курсу

135 год.
60 годин аудиторних практичних занять і 75 годин самостійної
роботи
Після завершення цього курсу студенти будуть
знати:
 сутність, функції та принципи організації бібліотечної
діяльності;
 компонентну структуру та форми бібліотечної діяльності,
терміносистему галузі;
 бібліотечну технологію: принципи побудови
основних
бібліотечних циклів;
 зміст нормативних документів для вирішення практичних
питань;
 засади створення, зберігання та належного використання
інформаційних ресурсів;
 методику
надання
бібліотечно-інформаційних
послуг
(основних і додаткових);
 методику створення звітної документації бібліотеки, правила
обліку та розрахунку статистичних показників;
 методику технологічного, економічного та соціологічного
аналізу;

порядок виконання курсової роботи, методику наукового
пошуку, відбору та аналізу та синтезу інформації;

правила викладу матеріалу;

загальні вимоги до оформлення дослідження та його
захисту;
вміти:

використовувати набуті знання для аналізу проблемних
бібліотечних явищ;

застосовувати отримані знання, уміння та навички
інформаційного пошуку, відбору, аналізу й узагальнення
матеріалу для написання курсової роботи;

формулювати мету, завдання, актуальність, теоретичне й
практичне значення, джерельну базу, систему методів,
використовуваних у процесі написання, визначати структуру
курсової роботи й логіку викладу матеріалу;

готувати текст курсової роботи й представити дослідження
під час захисту перед комісією.
Організація, бібліотека, структура, статистичний показник, звіт,
інформаційний пошук, аналіз, дослідження, курсова робота
Очний
Проведення практичних занять та консультації для кращого
розуміння тематики курсових робіт та методики пошуку

Теми

інформації
Тема 1. Предмет і завдання курсу. Характеристика основних
ключових понять: організація праці, бібліотечна технологія,
структура, нормування, бібліотечна документація, обладнання.
Бібліотека як система: організація діяльності бібліотек на різних
етапах розвитку.
Тема 2. Організаційна структура бібліотеки: класифікація
структур, структури бібліотек різних типів.Основні документи,
що регламентують діяльність бібліотеки: характеристика за
функціональним
призначенням,
методика
складання.
Класифікація структур.
Тема 3. Бібліотечна технологія. Цикли, процеси, операції.
Операційно-технологічний аналіз. Технологічна карта.
Тема 4. Технологічний аналіз. Мета, завдання, етапи, висновки,
оформлення результатів
Тема 5. Організація науково-дослідної роботи студентів. Загальна
характеристика курсового дослідження, етапи виконання.
Тема 6. Вибір теми курсової роботи. Визначення структури
дослідження.
Тема 7. Методика опрацювання джерельної бази курсової роботи.
Тема 8. Організація робочого часу. Методика розрахунку
робочого часу. Види робіт.
Тема 9. Представлення студентами результатів наукового пошуку
матеріалів для першого розділу і опрацювання джерельної бази
курсової роботи.
Тема 10. Нормування праці в бібліотеці. Характеристика норм на
інформаційні, бібліотечні та бібліографічні процеси. Основні
принципи і методи нормування. Фотографія робочого часу.
Тема 11. Шляхи інтенсифікації праці в бібліотеці. Організація
роботи в умовах впровадження новітніх інформаційних
технологій.
Тема 12. Формування багаторівневої системи контролю. Види
контролю, етапи та оформлення результатів.
Тема 13. Технологічний аналіз діяльності бібліотеки. Методика
проведення.
Тема 14. Бібліотечна статистика. Види статистичних таблиць.
Вимоги до розрахунку основних статистичних показників роботи
бібліотек. Абсолютні та відносні показники. Види рядів динаміки.
Тема 15. Статистичний аналіз. Статистика і планування роботи
бібліотеки
Тема 16. Звітна документація бібліотеки. Річний звіт, основні
вимоги до складання, розділи річного звіту.
Тема 17. Дослідження ефективності використання бібліотечних
ресурсів.
Тема 18. Дистанційні форми інформаційно-бібліотечної
діяльності. Інноваційні бібліотечні послуги.
Тема 19. Огранізаційно-методична підтримка діяльності
бібліотеки. Види документації. Основні вимоги до складання.
Тема 20. Методика проведення практичного дослідження для
другого розділу курсової роботи: представлення та обґрунтування
студентами структури (підрозділів) другого розділу.
Тема 21. Обговорення першого (теоретичного) розділу курсової
роботи та його зв’язку з другим практичним розділом курсової
роботи.

Тема 22. Остаточна редакція вступу та підготовка висновків до
курсової роботи.
Тема 23. Обговорення остаточних редакторських правок та
оформлення курсових робіт.
Тема 24. Консультації щодо захисту курсових робіт.
Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ

Підсумковий контроль, Залік (курсова робота) наприкінці другого семестру.
форма
Усний.
Пререквізити
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
бібліотекознавства, бібліографознавства, інформаційного пошуку
та аналітико-синтетичної переробки документ них потоків.
Навчальні методи та
Презентація, колаборативне навчання, дискусія, підготовка і
техніки, які будуть
публічний захист.
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних
програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
(окремо для кожного
нараховуються за наступним співідношенням:
виду навчальної
• робота студента протягом навчального року в рамках наукового
діяльності)
семінару: 50 % семестрової оцінки (оцінює керівник наукового
семінару); максимальна кількість балів 50;
• оцінка курсової роботи науковим керівником: 30 % семестрової
оцінки; максимальна кількість балів 30;
• оцінка захисту курсової роботи екзаменаційною комісією: 20 %
семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові роботи: Студенти виконають курсові роботи
(письмові) за обраною темою із запропонованих кафедрою.
Академічна доброчесність: очікується, що роботи студентів
будуть їх власними дослідженнями. 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 курсовій роботі
студента є підставою для її незарахуванння викладачем,
незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять
є важливою складовою навчання. Очікується, що студенти будуть
регулярно відвідувати практичні заняття курсу. Студенти мають
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх
строків, визначених для виконання курсової роботи.
Література. Уся методична література, яку студенти не зможуть
знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх
цілях без права її передачі третім особам. Студенти під
керівництвом і відповідно до консультацій наукового керівника
робіт (керівника наукового семінару) самостійно здійснюють
пошук матеріалів згідно з тематикою своїх курсових робіт.
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на
практичних заняттях, за завершену курсову роботу та за її захист
перед екзаменаційною комісією. При цьому обов’язково
враховуються несвоєчасне виконання поставленого завдання,

прояви плагіату і т. ін.

Опитування

Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

