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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). 

Коротка анотація 

курсу 

Навчальний курс “Теоретико-методичні основи бібліографії” є 

базовим серед фахових дисциплін бібліографознавчого циклу. 

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 курсу Мета та цілі нормативної дисципліни “Теоретико-методичні 

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 теоретико-

методологічних основ бібліографії. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Рекомендована література:  

Основна 

1. Про інформацію : Закон України, 2 жовт. 1992 р. // Голос 

України. – 1992. – 13 листоп. – С. 3–5; Те саме // Відомості 

Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – С. 1447–1462. 

2. 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. 

3. Вохрышева М. Г. Теория библиографии : учеб. пособие / М. Г. 

Вохрышева. – Самара : Изд-во СГАКИ, 2004. – 368 с. 

4. Геращенко М. В. Українські вчені та бібліографія : навч. 

посіб. / М. В. Геращенко. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 

172 с.  
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5. Гречихин А. А. Общая библиография [Электронный ресурс] : 

учеб. для студ. / А. А. Гречихин. – Москва : [б. и.], 2000. – 

288 с. – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-

books/CB/about.htm. – Заглавие с экрана 

6. Диомидова Г. Н. Библиографоведение : учеб. для сред. проф. 

учеб. заведений / Г. Н. Диомидова. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2003. – 287 с. – (Серия “Библиотека”). 

7. Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. 

посіб. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255 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. Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: 

организация, технология, управление : учебник / 

Д. Я. Коготков. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 304 с. 

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

методологии : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, 

обучающихся по спец. 071201 – Библ.-информ. деятельность / 

О. П. Коршунов, Т. Ф. Лиховид, Т. А. Новоженова ; под. ред. 

О. П. Коршунова. – Москва : Изд-во “ФАИР”, 2009. – 336 с. : 

ил. – (Специальный издательський проект для библиотек).  

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

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

Петербург : Профессия, 2014. – 288 с. 

13. Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. 

пособие для студ. / И. Г. Моргенштерн ; Челябинск. гос. акад. 

культуры и искусств ; науч. ред. Г. В. Михеева. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2005. – 208 с. – (Серия “Библиотека”). 

14. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. 

посібник для студентів «Видавнича справа та редагування». – 

2-ге вид., випр. – Львів  : Світ, 2003. – 96 с. 

15. Фокеев В. А. Библиография: теоретико-методологические 

основания : учеб. пособие / В. А. Фокеев. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2006. – 352 с. 

16. Чирук Є. Г. Теоретико-методичні основи бібліографії : 

методичні рекомендації для студентів спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної 

форми навчання / Євангеліна Чирук ; Міністерство освіти і 

науки України, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра 

бібліотекознавства і бібліографії. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2017. – 56 с. 

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

посіб. / Г. М.  Швецова-Водка ; МОН України, Рівнен. держ. 
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гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2004. – 217 с. 

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

метод. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; МОН України, Рівнен. 

держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с. 

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

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

Водка ; МОН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Каф. 

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

165 с. 

20. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство: (Основи 

теорії бібліографії) : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / 

Г. М. Швецова-Водка ; М-во культури і мистецтв України, 

Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1995. – 183 с. 

21. 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 

22. 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). 

23. 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. 

24. 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.  

25. Біла Т. Актуальні психологічні якості бібліографа та вимоги 

до професії інформаційного працівника на сучасному етапі / 

Тетяна Біла // Вісник Львівського університету. Серія: 

Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 

технології. – 2012. – Вип. 7. – С. 244–253. 

26. Вернигора Н. М. Бібліографія та бібліографічна діяльність / 

Н. М. Вернигора // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 10. – 

С. 25–30. 

27. Вохрышева М. Г. Библиографическая деятельность: 

Структура и эффективность / М. Г. Вохрышева. – Москва : 

Кн. палата, 1989. – 199 с. 

28. 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. 

29. Глазунова Л. В. Класифікація бібліографічних ресурсів як 

об’єкт бібліографознавчих досліджень сучасних науковців / 

Л. В. Глазунова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ 

століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих 

учен., 22–23 квіт. 2010 р. : у 2 ч. / М-во культури і туризму 



України, ХДАК, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. – 

Харків : [б. в.], 2010. – Ч. 2. – С. 142–143. 

30. Глазунова Л. В. Формування терміносистеми українського 

бібліографознавства на сучасному етапі / Л. В. Глазунова // 

Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : 

матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учен., 23–24 

квіт. 2009 р. / ХДАК, Акад. мистец. України, Ін-т 

культурології. – Харків : [б. в.], 2009. – С. 248–249. 

31. Головацька І. Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне 

обслуговування у вищій школі: забезпечення якості й 

оперативності / Ірина Головацька // Вісник Книжкової 

палати. – 2009. – № 10. – С. 19–21. 

32. Гуч С. Імідж бібліографа / С. Гуч // Звітна наукова 

конференція викладачів, аспірантів, співробітників РДГУ (20–

20 квіт. 2005 р.). – Рівне : [б. в.],  2005. – С. 12–14. 

33. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових 

бібліотек Національної академії наук України: становлення та 

розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) : монографія / 

Т. Добко. – Київ : [б. в.], 2013. – 376 с. 

34. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в 

електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна 

Добко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4. – С. 11–23. 

35. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в 

електронну еру: розвиток навігаторської функції / Тетяна 

Добко // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 1. – С. 2–7. 

36. Добко Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті 

вимог інформаційного суспільства / Тетяна Добко // 

Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – С. 35–44. 

37. Добко Т. Тенденції розвитку довідково-бібліографічного 

обслуговування / Тетяна Добко // Наукові праці НБУВ. – 

2000. – Вип. 5. – С. 128–136. 

38. Добко Т. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну 

діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / 

Тетяна Добко // Наукові праці НБУВ. – 2013. – Вип. 35. – 

С. 24–38. 

39. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність – пріоритетний 

напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного 

суспільства / Тетяна Добко // Наукові праці НБУВ. – 2013. – 

Вип. 36. – С. 417–428. 

40. Зінченко Л. О. Історичні аспекти зародження наукових засад 

української національної бібліографії [Електронний ресурс] / 

Л. О. Зінченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-

Journals/INB/2006-1/06zlounb.html (дата звернення: 

11.04.2010). – Назва з екрана. 

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

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

42. Колупаєва О. В. Бібліографічна діяльність в умовах світового 

електронного середовища: дослідження теоретико-

методологічних проблем розвитку в сучасному 

бібліографознавстві / О. В. Колупаєва // Соціальні комунікації 

в стратегіях формування суспільства знань : матеріали 

міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. : у 2 ч. / М-во 

культури і туризму України, ХДАК, Акад. мистец. України, 

Ін-т культурології. – Харків : [б. в.], 2009. – Ч. 2. – С. 104–106. 



43. Колупаєва О. В. Методико-технологічні напрями 

функціонування бібліографічної діяльності в умовах 

електронного середовища / О. В. Колупаєва // Культура та 

інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали наук. конф. 

молодих учених, 25–26 квіт. 2006 р. / ХДАК. – Харків : [б. в.], 

2006. – С. 212. 

44. Колупаєва О. В. Ресурсне забезпечення бібліографічної 

діяльності / О. В. Колупаєва // Вісник ХДАК. – 2007. – 

Вип. 21. – С. 162–169. 

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. Моргенштерн И. Г. Библиограф в информационном обществе: 

Профессиональный кодекс библиографа / 

И. Г. Моргенштерн // Библиография. – 1992. – № 5/6. – С. 3–

10. 

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

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

Петербург : Профессия, 2007. – 440 с. 

48. Новоженова Т. А. Методологические основания общей теории 
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Тривалість курсу 60 год.  

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

практичних занять та 28 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

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. 

Ключові слова Бібліографія, бібліографічна інформація, бібліографічна 

діяльність, бібліографічні посібники, класифікування бібліографії 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми 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 фасетно-

блочним принципом. 

Тема 7. Культурно-історичне та науково-практичне значення 

бібліографії. 

Тема 8. Принципи бібліографії. 

Тема 9. Види бібліографії. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, 

комбінований 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для розуміння основ теорії 



бібліографії, 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: (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 



толеруються. 

Питання до екзамену 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 бібліографа-

професіонала. 

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. 
 

 


