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Сторінка курсу
“Теоретико-методичні
основи
бібліографії:
Інформація про курс Дисципліна
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).
Навчальний курс “Теоретико-методичні основи бібліографії:
Коротка анотація
Бібліографічний пошук” – складова частина дисциплін
курсу
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 нормативної дисципліни “Теоретико-методичні
Мета та цілі курсу
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.
Рекомендована література:
Література для
Основна
вивчення дисципліни
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http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. –
Назва з екрана.
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бібліогр.
покажч. /
уклад.
Л. А. Кухар.
–
Київ,
2012. –
Режим
досупу:
http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.
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вступ. ст. Швецова-Водка Галина Миколаївна]. – Київ : Кн.
палата України, 1999. – 115 с.
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45 год.
32 години аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 16 годин
практичних занять та 13 годин самостійної роботи
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
теоретикометодологічних
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.
Бібліографія, бібліографічна евристика, бібліографічний пошук,
методи бібліографічного пошуку, бібліографічні посібники
Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для
кращого розуміння тем
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
Пререквізити

Залік в кінці семестру,
усний
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.
Презентація, лекції, колаборативне навчання, дискусія,
підготовка студентами самостійних письмових робіт.

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загальновживаних
програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
(окремо для кожного нараховуються за наступним співвідношенням:
• практичні: 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість
виду навчальної
балів 30;
діяльності)
• 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.

Питання до заліку

Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються.
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
довідковобібліографічному
обслуговуванні
та
довідковобібліографічній 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.

