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Дисципліна “Теоретико-методичні основи бібліографії: 

Бібліографічний пошук” є нормативною дисципліною зі 

спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 

для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня освіти, 

яка викладається в І семестрі в обсязі 1,5 кредити (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Коротка анотація 

курсу 

Навчальний курс “Теоретико-методичні основи бібліографії: 

Бібліографічний пошук” – складова частина дисциплін 

бібліографознавчого циклу для студентів спеціальності 

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”. 

Бібліографічний пошук – основа будь-якої бібліографічної 

діяльності. Тому підготовка майбутніх фахівців вимагає 

вивчення головних бібліографічних джерел та оволодіння 

основними методами і прийомами бібліографічного пошуку, 

вироблення навичок ведення бібліографічних пошуків різних 

типів у каталогах, картотеках, бібліографічних покажчиках, 

електронних базах даних, мережі Інтернет тощо. 

Мета та цілі курсу Мета та цілі нормативної дисципліни “Теоретико-методичні 

основи бібліографії: Бібліографічний пошук”: поглибити у 

студентів знання про бібліографічну евристику та 

бібліографічний пошук, ознайомити з основними методами 

бібліографічного пошуку, його класифікаціями, подати відомості 

про основні джерела бібліографічного пошуку та їх різновиди, 

специфіку використання інтерактивного пошуку інформації. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Рекомендована література:  

Основна 

1. Берков П. Н. Библиографическая эвристика (К теории и 

методике библиографических разысканий) / П. Н. Берков. – 

Москва : изд-во Всесоюз. книж. палаты, 1960. – 173 с. 

2. Галеева И. С. Интернет как инструмент библиографического 

поиска / И. С. Галеева ; [науч. ред. М. И. Вершинин]. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2007. – 248 с. – (Серия 

“Библиотека”). 

3. Гречихин А. А. Библиографическая эвристика: История, 

теория и методика информационного поиска : конспект 
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лекций / А. А. Гречихин. – Москва : Моск. полигр. ин-т, 1984. 

– 84 с. 

4. Гречихин А. А. Общая библиография : учеб. для студентов / 

А. А. Гречихин. – Москва, 2000. – 288 с. 

5. Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. 

для студ. вищих навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : 

Жнець, 2011. – 255 с. 

6. Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики 

: [монографія] / / О. М. Збанацька. – Київ, 2018. – 378 с 

7. Использование новых информационных технологий в 

библиотеке: поиск в Интернете : метод. пособ. / сост. И. Э. 

Рикун ; М-во культуры и туризма Украины, Одесская нац. 

науч. Б-ка имени М. Горького. – Одесса : [б. и.], 2011. – 184 с. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Коршунов О. П. Библиографоведение : Основы теории и 

методологии : учеб. для студ. высших учебных заведений, 

обучающихся по спец. 071201-Библиотечно-информационная 

деятельность / О. П. Коршунов, Т. Ф. Лиховид, Т. А. 

Новоженова ; под. ред. О. П. Коршунова. – Москва : 

«Издательство «ФАИР», 2009. – 336 с. : ил. 

11. Коршунов О. П. Библиографоведение : учеб. / 

О. П. Коршунов, Н. К. Леликова, Т. В. Лиховид. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2014. – 288 с. 

12. Кутовенко А. Профессиональный поиск в Интернете 

[Электронный ресурс] : [науч. пособ.] / А. Кутовенко. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2011. – Режим доступа: 

http://flibusta.site/b/360777/read. – Заглавие с экрана. 

13. Моргенштерн И. Г. Занимательная библиография / И. Г. 

Моргенштерн, Б. Т. Уткин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Изд-во «Книжная палата», 1987. – 255 с. 

14. Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. 

/ И. Г. Моргенштерн ; Челябинская гос. акад. культуры и 

искусств. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 208 с. – 

(Серия «Библиотека»). 

15. Нещерет М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и 

современность / М. Ю. Нещерет. – СПб. : Профессия, 2010. – 

256 с. 

16. Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной 

информации : учеб.-метод. пособ. для студ. высш. учеб. 

завед. / Г. Б. Паршукова. – СПб : Профессия, 2006. – 223 с. 

17. Садова М. А. В поисках книги: Библиографические 

разыскания при выполнении читательских требований / М. А. 

http://flibusta.site/b/360777/read


Садова. – Москва : изд-во Всесоюз. книж. палаты, 1963. – 84 

с. 

18. Сєдих В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові 

системи : навч. посіб. / В. В. Сєдих, Г. П. Терентьєва, В. К. 

Удалова ; Міністерство культури і мистецтв України, Харків. 

держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2003. – 192 с. – 

(Культура та освіта). 

19. Сляднева Н. А. Библиографическая эвристика 

художественной литературы и литературоведения : учеб. 

пособие / Н. А. Сляднева. – Москва : МГИК, 1987. – 96 с.  

20. Соколов А. В. Автоматизация библиографического поиска / 

А. В. Соколов. – Москва : Книга, 1981. – 166 с.  

21. Тодорова Є. М. Бібліографічна евристика : прогр. та навч.-

метод. матеріали до курсу для студ. спец. “Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія” / Харків. держ. акад. 

культури ; уклад. Є. М. Тодорова. – Х. : ХДАК, 2011. – 55 с. 

22. Холмогоров В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс : учеб. 

пособ. / В. Холмогоров. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 

123 с. : ил. 

23. Швецова-Водка Г. Бібліографічні ресурси України: загальна 

характеристика : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка ; М-во 

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

Рівне : [РДГУ], 2000. – 205 с. 

24. 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. 

25. 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. 

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

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

доп. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с. 

27. 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. 

 

Додаткова 

28. Багрій І. І. Робота з персоналіями при тематичному пошуку 

в ЕК НБУВ / І. І. Багрій, Л. В. Головіна, Н. І. Куценко // 

Наукові праці НБУВ: Бібліотека. Наука. Культура. 

Інформація / НАН України, НБУВ ; Асоціація б-к України ; 

[редкол.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998. – 

Вип. 1. – С. 345–352. 

29. Библиотековедение, библиографоведение и информатика : 

терминологический путеводитель / [науч. ред. 

М. Г. Вохрышева ; сост.: И. Ю. Акифьева и др.]. – Москва : 

Либерия-Бибинформ, 2007. – 103 с. – (Серия “Библиотекарь 

и время. XXI век” : в 100 вып. ; вып. 61). 

30. 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. 

31. 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. 

32. Борисов К. А. Перспективная модель библиографического 

поиска в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/21615020. – 

Заглавие с экрана. 

33. Брайчевський С. М. Концепція анотованого пошуку 

[Електронний ресурс] / Брайчевський С. М., Ланде Д. В. – 

Режим доступу: http://dwl.kiev.ua/art/ann/index.html. - Назва 

з екрана. 

34. Васильєв О. Система пошуку наукової інформації (Огляд) / 

О. Васильєв, В. Чьоч // Бібліотечна планета. – 2009. – № 2 

(44). – С. 11–16. 

35. Вернигора Н. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. 

посіб. для студ., які навчаються за спец. “Журналістика” і 

“Видавнича справа та редагування” / Н. М. Вернигора ; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : 

НВГ Ін-ту журналістики, 2007. – 127 с. 

36. Геллер И. Искать и не сдаваться! Поиск в Интернете. 

Новый подход и перспективный метод / И. Геллер // Мир 

Internet. – 2000. – № 6/7 (45–46). – Разд. Net-park. – С. 1–9. 

37. Глазунова Л. В. Бібліографознавство в Україні на 

сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект : 

автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 

27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство» / Л. В. Глазунова. – Харків : ХДАК, 

2015. – 23 с. 

38. Гусев В. С. Google – эффективный поиск: краткое 

руководство: лаконично, доступно, эффективно! / 

В. С. Гусев. – Москва : Изда-тельський дом «Вильямс», 

2006. – 235 с. 

39. Дацькова Н. Друковані та електронні каталоги бібліотек як 

джерело бібліографічного пошуку / Наталія Дацькова // 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ ; Асоціація б-к 

України ; [редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін.]. – Київ : 

НБУВ, 2001. – Вип. 6. – С. 492–497. 

40. Єрхов А. Інформаційний пошук у мережі Internet: 

використання „класичних” сервісів / Антон Єрхов // Вісник 

Книжкової палати. – 2003. – № 2. – С. 36–38. 

41. Зотова В. Розвиток поняття бібліографічної евристики в 

роботах П. Беркова / Вікторія Зотова // Вісник Книжкової 

палати. – 2002. – № 10. – С. 15–16. 

42. Иениш Е. В. Библиографический поиск в научной работе : 

справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш. – Москва : 

Книга, 1982. – 247 с. 

43. Інформаційний сервіс в Інтернеті : навч. посіб. для вищих 

навч. закладів / Мін-во культури і мистецтв України, Харк. 

держ. акад. культури ; [В. М. Шейко, Б. М. Смоляницький, 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/21615020
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Л. Я. Філіпова та ін. ; за ред. Шейка В. М.]. – Харків : 

ХДАК, 1998. – 208 с. 

44. Книга : энциклопедия / глав. ред. В. М. Жарков. – Москва : 

“Большая Российская Энциклопедия”, 1999. – 799 с. 

45. 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. 

46. Крупник А. Б. Поиск в Интернете : самоучитель / А. Б. 

Крупник. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 268 

с. : ил. 

47. Левин Г. Л. Библиографический поиск: теоретический 

аспект / Г. Л. Левин // Библиотековедение. – 2000. – № 4. – 

С. 47–50. 

48. Моргенштерн И. Г. Информационный и книжный мир. 

Библиография : (избр.) / И. Г. Моргенштерн. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2007. – 440 с. 

49. Отле П. Библиотека, библиография, документация: 

избранные труды пионера информатики / П. Отле. – Москва 

: Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004. – 348 с. 

50. Перехрест Г. О. Проблеми цільового пошуку 

документальної інформації в Інтернет / Г. О. Перехрест // 

Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна 

діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матер. ІІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16–18 трав. 2006 р. / 

Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв [та ін.]. – К., 

2006. – С. 16–18. 

51. Прокопенко Л. С. Методика пошуку літератури / 

Л. С. Прокопенко // Документознавство. 

Бібліотекознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 51–

58. 

52. Рикун И. Э. Создание биобиблиографических указателей и 

справочников : информ. ресурсы и методы поиска : метод. 

пособие / И. Э. Рикун. – 2-е изд., испр. и доп. – Одесса : 

Одес. нац. науч. б-ка, 2011. – 83 с. 

53. Сенченко М. Книжкова палата України: історія і 

сьогодення / М. Сенченко. – Київ : Кн. палата України, 
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Тривалість курсу 45 год.  

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 13 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати теоретичні засади бібліографічного пошуку; генезис 

бібліографічного пошуку, підходи науковців до його трактування 

в сучасному бібліографознавстві; методи бібліографічного 

пошуку, технологію та специфіку бібліографічного пошуку; 

основні джерела бібліографічного пошуку; переваги і недоліки 

бібліографічного пошуку в каталогах бібліотек у режимі online, 

засоби пошуку інформації в Інтернеті. 

Вміти самостійно орієнтуватися в теоретико-

методологічних засадах бібліографічного пошуку; 

обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем 

бібліографічного пошуку; застосовувати понятійний апарат 

бібліографічного пошуку в практичній діяльності; оперативно 

вести бібліографічні пошуки всіх типів; використовувати 

інтерактивний пошук в бібліографічній діяльності. 

Ключові слова Бібліографія, бібліографічна евристика, бібліографічний пошук, 

методи бібліографічного пошуку, бібліографічні посібники 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Бібліографічний пошук: термінологічний інструментарій  

Тема 2. Еволюція поглядів на бібліографічний пошук та 

бібліографічну евристику за кордоном та в Україні 

Тема 3. Класифікація методів бібліографічного пошуку  

Тема 4. Бібліографічний пошук у системі бібліографічної 

діяльності 

Тема 5. Методика уточнювального бібліографічного пошуку 

Тема 6. Особливості тематичного і біобібліографічого пошуку. 

Тема 7. Пошуковий потенціал системи бібліотечних каталогів і 

бібліографічних посібників. 

Тема 8. Інтернет як інструмент бібліографічного пошуку 



 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 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, лекції, колаборативне навчання, дискусія, 

підготовка студентами самостійних письмових робіт. 

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:  

• практичні: 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 30; 

• контрольні (модульні) роботи: 55 % семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 55; 

 • самостійна письмова робота на задану тему: 15 % семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 15. 

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. 

Питання до заліку І. Теоретичні питання: 

1. Бібліографічна евристика – теорія, методика і практика 

бібліографічного пошуку. Значення бібліографічного 

пошуку для виконання основних процесів бібліографічної 

діяльності.  

2. Взаємозв’язок і співвідношення категорій „бібліографічний 

пошук” і „науковий пошук”, „бібліографічний пошук” і 

„бібліографічна евристика”, „бібліографічний пошук” та 

„інформаційний пошук” у сучасному бібліографознавстві.  

3. Бібліографічні потреби та їх основні передумови. 

Пошуковий образ документа.  

4. Загальне уявлення про інформаційно-пошукову систему 

(ІПС) та її основні компоненти.  

5. Визначення релевантності (повноти й точності) й 

пертинентності бібліографічного пошуку. 

6. Питання бібліографічного пошуку в працях зарубіжних 

бібліографознавців. 

7. Окреслення методики бібліографічного пошуку вченими 

20-х рр. ХХ ст. (Ю. Меженко, Ю. Ковалевський, 

М. Ульянинський). 

8. Еволюція поглядів на бібліографічнну евристику в 30–60-ті 

рр. ХХ ст. (М. Здобнов, Є. Шамурін, М. Садова, П. Берков). 

9. Бібліографічний пошук як різновид документного 

інформаційного пошуку (О. Коршунов, Г. Швецова-Водка). 

10. Трактування бібліографічного пошуку як різновиду 

інформаційного в 70–80-х рр. ХХ ст. (А. Чорний, 

О. Гречихін). 

11. Види інформаційного пошуку за додатковими критеріями 

О. Гречихіна.  

12. Поняття “інформаційний пошук” і “бібліографічний 

пошук” в класифікаційній схемі А. Соколова. 

13. Типи бібліографічних пошуків у дослідженнях П. Беркова, 

І. Моргенштерна, Б. Уткіна. 

14. Методологічні підходи до дослідження бібліографічного 

пошуку. 

15. Алгоритм уточнювального бібліографічного пошуку. 

16. Значення тематичного бібліографічного пошуку для 

наукових досліджень, послідовність його ведення. 

17. Суть і значення біобібліографічного пошуку. 

18. Особливості бібліографічного пошуку в алфавітному 

каталозі бібліотек. 

19. Особливості бібліографічного пошуку в систематичному 

каталозі, організованому на основі УДК.  

20. Алгоритм бібліографічного пошуку в електронному 

каталозі бібліотеки. 

21. Роль бібліографічного пошуку в довідково-

бібліографічному обслуговуванні та довідково-

бібліографічній діяльності бібліотек. 

22. Специфіка бібліографічного пошуку в електронному 

середовищі.  



ІІ. Практичне завдання. Охарактеризувати евристичний 

потенціал бібліографічного посібника (за вибором студента). 

 

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

завершенню курсу. 
 

 


