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Сторінка курсу
Інформація про курс Дисципліна “Теоретико-методичні основи бібліографії” 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 2 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).
Навчальний курс “Теоретико-методичні основи бібліографії” є
Коротка анотація
базовим серед фахових дисциплін бібліографознавчого циклу.
курсу
Вивчення основ теорії бібліографії вкрай необхідне для
формування
бібліографічної
культури
студентів,
їх
загальнонаукової та професійної компетентності. Дисципліна
складається зі вступу та чотирьох змістових модулів:
“Бібліографічна інформація”, “Компонента структура практичної
бібліографічної діяльності”, “Види бібліографічних посібників”,
“Бібліографія як суспільне явище”.
Мета та цілі нормативної дисципліни “Теоретико-методичні
Мета та цілі курсу
основи бібліографії”: ознайомити студентів із основними
постулатами теорії бібліографії, дати уяву про структуру
бібліографії та теоретико-методологічні підстави її дослідження,
показати місце курсу серед дисциплін бібліографознавчого
спрямування, окреслити перспективи розвитку теоретикометодологічних основ бібліографії.
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Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – С. 1447–1462.
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Режим
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комплексної перевірки знань студентів / ЛНУ імені Івана
Франка, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства
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Міністерство освіти і науки України, Львівський
національний університет імені Івана Франка, факультет
культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
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2-ге вид., випр. – Львів : Світ, 2003. – 96 с.
15. Фокеев В. А. Библиография: теоретико-методологические
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держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с.
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21. Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика
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до професії інформаційного працівника на сучасному етапі /
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60 год.
32 години аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 16 годин
практичних занять та 28 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде:
Знати основні поняття про бібліографічну інформацію та
форми її закріплення; сутність та соціальні функції
бібліографічної
інформації;
структуру
практичної
бібліографічної
діяльності
як
системи;
класифікацію
бібліографічних посібників; сутність бібліографії як суспільного
явища.
Вміти вільно оперувати основними поняттями і термінами
бібліографознавства; розрізняти первинні і вторинні документи;
застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних
бібліографічних явищ; аналізувати бібліографічні посібники
різних видів.
Бібліографія,
бібліографічна
інформація,
бібліографічна
діяльність, бібліографічні посібники, класифікування бібліографії
Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для
кращого розуміння тем
Тема 1. Загальне уявлення про бібліографію і професію
бібліографа. Бібліографічна інформація – посередник у системі
документних комунікацій.
Тема 2. Форми існування (зовнішня структура) бібліографічної
інформації.
Тема 3. Суспільні функції та основні властивості бібліографічної
інформації.
Тема 4. Історичний огляд розвитку бібліографічної діяльності.
Тема 5. Характеристика структурних компонентів практичної
бібліографічної діяльності.
Тема 6. Класифікація бібліографічних посібників за фасетноблочним принципом.
Тема 7. Культурно-історичне та науково-практичне значення
бібліографії.
Тема 8. Принципи бібліографії.
Тема 9. Види бібліографії.
Іспит в кінці семестру,
комбінований
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
гуманітарних дисциплін, достатніх для розуміння основ теорії

бібліографії, 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: (тестові завдання, письмові
роботи) 10 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 10;
• самостійна письмова робота (есе, доповіді, індивідуальне
навчально-дослідне завдання – тезаурус) на задану тему: 10 %
семестрової оцінки; максимальна кількість балів 10.
• іспит (письмовий): 50 % семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька
видів письмових робіт (есе, 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

Питання до екзамену

толеруються.
І. Теоретичні питання:
1. Походження і сучасне вживання терміна “бібліографія”,
дискусії навколо його тлумачення в сучасній науці.
2. Зародження і два напрями розвитку бібліографічної
інформації.
3. Бібліографічна інформація – посередник у системі
документних комунікацій (СДК).
4. Поняття про документ; первинні та вторинні документи.
5. Інформаційні бар’єри у системі “документ – користувач” і
способи їх подолання.
6. Форми існування бібліографічної інформації.
7. Традиційні та новітні носії бібліографічної інформації, їх
переваги і недоліки.
8. Документно-бібліографічні потреби як причина виникнення
основних суспільних функцій бібліографічної інформації.
9. Характеристика
основних
суспільних
функцій
бібліографічної інформації.
10. Властивості та вимоги до бібліографічної інформації.
11. Характеристика поняття “бібліографічна діяльність”.
Виникнення й основні етапи розвитку бібліографічної
діяльності.
12. Компонентна структура практичної бібліографічної
діяльності.
13. Характеристика об’єкта і суб’єкта бібліографічної
діяльності.
14. Професійні знання та вміння сучасного бібліографапрофесіонала.
15. Професійні навички та психологічні якості сучасного
бібліографа-професіонала.
16. Бібліографування як один з основних процесів
бібліографічної діяльності.
17. Основні напрями і форми бібліографічного обслуговування.
18. Характеристика засобів бібліографічної діяльності.
19. Методи
бібліографування
та
бібліографічного
обслуговування.
20. Види
бібліографічних
посібників
за
суспільним
призначенням.
21. Види бібліографічних посібників за жанрами.
22. Види бібліографічних посібників за особливостями об’єкта
обліку (за видами і тематико-галузевим змістом
відображених документів).
23. Види бібліографічних посібників за особливостями об’єкта
обліку (за змістовно-територіальними зв’язками, часом
видання і місцем публікації відображених документів).
24. Види
бібліографічних
посібників
за
методами
бібліографування.
25. Види бібліографічних посібників за зовнішньою формою.
26. Походження і сучасне вживання терміну “бібліографія”.
27. Культурно-історичне та науково-практичне значення
бібліографії.
28. Основні принципи бібліографії.
29. Видова класифікація бібліографії як наукова проблема.
30. Зіставлення
понять
“державна”
і
“національна

бібліографія”.
31. Особливості загальної та спеціальної бібліографії.
32. Предмет, структура і завдання бібліографознавства.
ІІ.
Практичне
завдання.
Видова
характеристика
бібліографічного посібника.
Опитування

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

