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Бібліографічні джерела у галузі гуманітарних наук – це навчальна
дисципліна, покликана сформувати у студентів систему знань про
організацію та способи реалізації інформаційного забезпечення
гуманітарних наук. В процесі вивчення дисципліни студенти
мають сформувати розуміння характерних ознаках гуманітарних
наук як спеціальної галузі, специфіки пошуку наукової
інформації, а також із організації інформаційного забезпечення
наукової роботи з гуманітарних наук у сучасних бібліотеках.
Коротка анотація курсу Дисципліна “Бібліографічні джерела у галузі гуманітарних наук”
є вибірковою дисципліною зі спеціальності 014.13 “Середня
освіта (Музичне мистецтво)” для освітньої програми другого
(магістерського) рівня освіти, яка викладається в І семестрі в
обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).
Мета та цілі курсу
Мета вивчення вибіркової дисципліни “Бібліографічні джерела у
галузі гуманітарних наук” є формування у студентів системи
знань про особливості інформаційних потреб і пошуку інформації
для науковців-гуманітаріїв; представлення видів інформаційних
ресурсів відповідної галузі і специфіки роботи з ними, а також
особливостей функціонування науково-інформаційних систем,
розвитку інформаційної комунікації для бібліографічного
забезпечення гуманітарних наук.
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України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр.
дослідж. –Київ, 2015. – 470 с.
Інформаційні ресурси
1.
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.
2.
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.
3.
Використання
документально-інформаційних
ресурсів у інформаційному забезпеченні користувачів (з досвіду
роботи
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:http://www.lib.if.ua/publish2008/1221216205.html. – Назва
з екрана.
4.
Гордукалова Г. Ф. Информационные ресурсы
гуманитарных наук [Електронний ресурс] / Г. Ф. Гордукалова. –
Режим доступу :http://elibrary.spbguki.ru/578139/view. – Назва з
екрана.
5.
Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність
наукових бібліотек Національної академії наук України:
становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.)
[Електронний ресурс]: [моногр.] / Т. В. Добко. – Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF00000040.pdf. – Назва з
екрана.
6.
Добра Н. В. Інтернет-навігатор наукових
бібліографічних ресурсів [Електронний ресурс] / Надія
Володимирівна Добра // Тези Міжнародної наукової конференції
"Бібліотека. Наука. Комунікація". – Режим доступу:
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/572. – Назва з екрана.

7.
Електронні книжки та електронні читанки (рідери)
в бібліотеці : з чого почати? [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2452.
–
Назва з екрана.
8.
Животовська В. Бібліотечно-інформаційні послуги
та продукти в контексті взаємодії бібліотеки і користувача
[Електронний ресурс] / В. Животовська. – Режим доступу:
http://dilovod.com.ua/publ/statti/bibliotechno_informacijni_poslugi_tа
_produkti/4-1-0-572. – Назва з екрана.
9.
Зайченко Н. Я. Реферативні ресурси –
інформаційний
продукт
сучасної
наукової
бібліотеки
[Електронний ресурс] / Надія Яківна Зайченко. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/0410zay.pdf
10.
Інформаційно-бібліографічна робота публічної
бібліотеки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації. – Режим
доступу: http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000182.pdf. –
Назва з екрана.
11.
Кукарін О. Б. Електронний документообіг та захист
інформації [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:
http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/dcc74a43-a939-43148f50-f6b1e80cf498.pdf. –
12.
Онищенко О. С. Електронні інформаційні ресурси
бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу
українського суспільства [Електронний ресурс] : монографія / О.
С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий. – Режим доступу:
http://www.nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf.
–
Назва з екрана
13.
Складання бібліографічних посібників : інформ.метод. матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nplu.org/resourses/nashi_vydannya/Skladannya.pdf.
–
Назва з екрана.
14.
Сорока М. Б. Національна система реферування
української наукової літератури [Електронний ресурс] / М. Б.
Сорока.
–
Режим
доступу:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE. – Назва з екрана.
15.
Справочник библиографа [Электронный ресурс] /
науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова, Г. В. Михеева. –4-е изд., испр. и
доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – Режим доступа:
http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с
экрана.
16.
Трачук Л. Вебліографічні посібники бібліотек як
джерела
електронного
довідково-бібліографічного
обслуговування [Електронний ресурс] / Людмила Трачук. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_5_6.–Назва з
екрана.
17.
Чуканова С. О. Використання бібліотечноінформаційних ресурсів майбутніми вченими-гуманітаріями
[Електронний ресурс] / С. О. Чуканова. — Режим доступу:
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1674/1/Chuka
nova-Vykorst_bibl_inform_resursiv.pdf. – Назва з екрана.
18.
Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси
України: загальна характеристика [Електронний ресурс]: навч.
посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Foa.elibukr.org%2Fbitstrea
m%2F1984%.doc. – Назва з екрану.
19.
Шлапак Ю. Навігаторська функція бібліотеки в
умовах поширення електронних технологій [електронний ресурс]
/
Юлія
Шлапак.
–
Режим
доступу:
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&
id=3113:navigatorska-funktsiya-biblioteki-v-umovakh-poshirennyaelektronnikh-tekhnologij&catid=81&Itemid=415.
20.
Ярошенко Т. Електронні журнали в системі
інформаційних ресурсів бібліотеки [Електронний ресурс] / Т.
Ярошенко.
–
Режим
доступу:
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6639. – Назва з екрана
Повнотекстові електронні бібліотеки
1. Все для здобувача наукового ступеня: http://osvita.tv/msearch.htm –
2. Електронна
бібліотека
"Культура
України":
https://elib.nlu.org.ua/
3. Електронна бібліотека “Україніка” – інтегрований
національний електронний інформаціний ресурс: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=AUTHOR&P21DBN=ELIB
4. Європіана: https://www.europeana.eu/en
5. Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка
наукова" [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html
6. Інститут проблем сучасного мистецтва Національної
академії
мистецтв
України
(ІПСМ
НАМ
України):
http://mari.kiev.ua/news
7. Наукова
періодика
України:
http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21D
BN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=
8. Наукове обслуговування аспірантів : доставка наукових
джерел із зарубіжних бібліотек: http://dissertant-online.com/ –
9. Пошук
дисертацій
(Україна):
http://search.ukrlibrary.org/cgi-bin/search.pl –.
10.
Пошук у каталозі дисертацій і авторефератів
дисертацій НБУ ім. В. І. Вернадського (м. Київ):
http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html –
11.
Ресурс для аспіранта: http://ukrdis.h1.ru/ –.
12.
Ресурс для аспірантів та здобувачів наукового
ступеня: http://dissertant.com.ua/links.htm –.
13.
Світова цифрова бібліотека: https://www.wdl.org/ru/
14.
Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини
(електронні
колекції):
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN
=ELIB&S21CNR=20&Z21ID=
15.
Scirus: https://www.elsevier.com/
16.
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/
17.
World Wide Science.org: https://worldwidescience.org/
18.
Base
(Bielefeld
Academic
Search
Engine):
https://www.base-search.net/
19.
DOAJ: https://www.doaj.org/

20.
Open DOAR (The Directory of Open Access
Repositories): http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
21.
Система пошуку наукової інформації у відкритих
архівах України (SSM): http://oai.org.ua/index.php/browse
22.
DOAB (Directory of Open Access Books):
https://www.doabooks.org/
23.
Springer Open: https://www.springeropen.com/
24.
Sci
Guide:
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page01.ssi
Тривалість курсу
Обсяг курсу

Очікувані результати
навчання

Ключові слова
Формат курсу
Теми

Денна форма навчання – 150 год., заочна форма навчання – 152
год.
Денна форма навчання: 32 години аудиторних занять, із них 16
годин лекцій, 16 годин практичних занять, а також 118 годин
самостійної роботи.
Заочна форма навчання: 12 годин аудиторних занять, із них 6
годин лекцій, 6 годин практичних занять, а також 140 годин
самостійної роботи.
Після завершення цього курсу студент буде:
знати:
– методи і засоби переробки інформації;
– особливості феномену інформації в гуманітарних науках, її
різновиди, структуру та властивості;
– бібліографічні джерела інформації, їх види та особливості їх
пошуку та опрацювання;
– організацію інформаційно-бібліографічного забезпечення
наукової роботи з гуманітаристики в сучасних бібліотеках та поза
ними, функціонування електронних науково-інформаційних
систем та баз даних;
вміти:
– застосовувати системно-інформаційний підхід до аналізу
гуманітарних досліджень;
– здійснювати відбір потрібних бібліографічних документів в
інформаційних системах;
– володіти аналізом функціонуючих документних потоків з
гуманітарних питань;здійснювати обмін інформацією відповідно
до комунікативних потреб користувача;
– мати навички дослідження інформаційних джерел, вироблення
стратегій пошуку, вибору оптимальних процесів у переробці
інформації відповідно до поставлених завдань;
– систематизувати гуманітарну інформацію відповідно до галузі
знань, забезпечувати ефективність її використання;здійснювати
пошук гуманітарної інформації у документно-інформаційних
системах, передовсім в електронних.
Інформація, бібліографія, інформаційний пошук, наукова
комунікація, бази даних, наукометрія.
Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для
кращого розуміння тем
Денна форма навчання:
Тема 1. Наукова інформація: загальна характеристика.
Інформаційні потреби. Інформаційний пошук.
Тема 2. Бібліотечно-інформаційні продукти і послуги для
користувачів наукових бібліотек. Бібліографічне інформування

споживачів.
Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
Тема 4. Способи представлення документного потоку з
гуманітаристики у вторинних галузевих виданнях: множина
бібліографічних посібників різних типів.
Тема 5. Український бібліографічний репертуар усвітовому
інформаційному
просторі.
Ретроспективна
національна
бібліографія у царині гуманітаристики.
Тема 6. Діяльність сучасних бібліотек України у системі
інформаційно-бібліографічного
забезпечення
у
царині
гуманітаристики.
Тема 7. Гуманітаристика у глобальних інформаційних
комунікаціях: переваги онлайнового режиму.
Тема 8. Тематичні колекції веб-ресурсів із гуманітаристики на
сайтах
провідних
бібліотек
у
системі
електронного
обслуговування користувачів.
Заочна форма навчання:
Тема 1. Діяльність сучасних наукових бібліотек України у
системі інформаційно-бібліографічного забезпечення наукової
роботи у царині гуманітаристики.
Тема 2. Гуманітаристика у глобальних інформаційних
комунікаціях: переваги онлайнового режиму.
Тема 3. Тематичні колекції веб-ресурсів із гуманітаристики на
сайтах
провідних
бібліотек
у
системі
електронного
обслуговування користувачів.
Підсумковий контроль,
форма
Пререквізити
Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання
Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

Детальніше – у формі СХЕМИ КУРСУ
Залік наприкінці семестру,
усний
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
бібліографознавства, інформаційних технологій, функціонування
інформаційних систем, документознавства.
Презентації, лекції, дискусія, індивідуальні письмові роботи,
підготовка та захист студентами проєктів.
Вивчення курсу потребує використання загально вживаних
програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
нараховуються за наступним співвідношенням:
денна форма навчання:
• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів
50;
• підготовка індивідуальної письмової роботи: 20 % семестрової
оцінки; максимальна кількість балів20;
• підготовка та захист наукового проєкту з пошуку
бібліографічної інформації: 30 % семестрової оцінки;
максимальна кількість балів 30.
Підсумкова максимальна кількість балів 100;
заочна форма навчання:
практичні: 25 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів
25;

• підготовка індивідуальної письмової роботи: 25 % семестрової
оцінки; максимальна кількість балів 25;
• підготовка та захист наукового проєкту з пошуку
бібліографічної інформації: 50 % семестрової оцінки;
максимальна кількість балів 50.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька
видів письмових робіт (індивідуальна робота про бібліографічноінформаційні продукти і послуги, письмовий проект з пошуку
бібліографічної інформації).
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 лекціїі практичні заняття курсу
(відбуватимуться онлайн). 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 самостійну письмову роботу та за
підготовку (в письмовій формі) та захист проекту з пошуку
бібліографічної інформації. 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.

Опитування

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

