


 

Назва курсу Бібліографічні ресурси України 

Адреса 

викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра бібліотекознавства і 

бібліографії 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

02 “Культура і мистецтво”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа” 

Викладачі курсу Біловус Галина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри бібліотекознавства і бібліографії 

Контактна 

інформація 

викладачів 

bilovushalyna@gmail.com 

halyna.bilovus@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

щовівторка, 15.00 – 16.00 год. (вул. Валова, 18, ауд. 14)  

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

 

 

Дисципліна “Бібліографічні ресурси України” є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа” для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня освіти, 

яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Коротка анотація 

курсу 

Навчальний курс “Бібліографічні ресурси України” скерований на 

вивчення сучасного стану бібліографії в Україні, підходів до 

класифікування бібліографії (поточна, ретроспективна, науково-

допоміжна, рекомендаційна, видавничо-книготорговельна, бібліотечно-

каталожна, метабібліографія), документальних результатів практичної 

бібліографічної діяльності, тобто бібліографічних ресурсів як важливої 

складової бібліотечно-інформаційних ресурсів. Дисципліна  є важливою 

для підготовки студентів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа”, оскільки передбачає вивчення головних 

бібліографічних джерел України, оволодіння навичками 

характеристики бібліографічних посібників різних жанрів тощо. 

Мета та цілі 

курсу 

Мета та цілі нормативної дисципліни “Бібліографічні ресурси України”: 

ознайомити студентів з термінологічним інструментарієм дисципліни, 

висвітлити питання видової класифікації бібліографії за суспільним 

призначенням, її цільовим та читацьким призначенням, завданнями, 

розкрити діяльність організаційних центрів, поглибити знання щодо 

системи бібліографічних посібників, їх структури тощо. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Рекомендована література:  

Основна 

1. Бутрин М. Л. Українська книготорговельна бібліографія : посібник / 

Мирослав Леонович Бутрин. – Київ : Вид. центр «Академія», 2003. – 

79 с. 

2. Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для 

студ. вищих навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 

255 с. 

3. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної 

перевірки знань студентів / ЛНУ імені Івана Франка, Ф-т культури і 

mailto:bilovushalyna@gmail.com
mailto:halyna.bilovus@lnu.edu.ua
http://www.e-catalog.name/x/2/x.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNUKI_PRINT&P21DBN=KNUKI&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і бібліографії ; [відп. за вип. 

Н. Р. Демчук]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с. 

4. 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. 

5. Лутовинова В. Теоретико-методичні засади та історія розвитку 

української рекомендаційної бібліографії (ХІ–ХХ ст.) / Валентина 

Лутовинова. – Київ : Кн. палата України, 2002. – 147 с. 

6. Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення. 1919–

1999: становлення державної бібліографії / М. Сенченко. – Київ : Кн. 

палата України, 1999. – 114 с. : іл. 

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

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

науки України, Рівнен. держ. гуманіст. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2000. 

– 205 с. 

8. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / 

Г. М.  Швецова-Водка ; МОН України, Рівнен. держ. гуманітарний 

ун-т. – Київ : Кондор, 2004. – 217 с. 

9. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні 

ресурси України : навч. посібник для студ. спец. 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 220 с. – Режим доступу: 

http://lib.puet.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=

1481:2017-07-10-06-31-39&catid=16&Itemid=100148. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство: (Основи теорії 

бібліографії) : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во культури і 

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

– 183 с. 

13. 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. 

14. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі 

наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва. – Харків : 

ХДАК, 2008. – 288 с. 

 

Додаткова 

15. 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). 

16. Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний ресурс] : 

наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Заморіна. – Київ, 

http://lib.puet.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1481:2017-07-10-06-31-39&catid=16&Itemid=100148
http://lib.puet.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1481:2017-07-10-06-31-39&catid=16&Itemid=100148


2017. – Режим доступу: 

http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. 

17. 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. 

18. Бубнова Т. Державний бібліографічний покажчик “Літопис 

журнальних статей” у системі соціальних комунікацій / Тетяна 

Бубнова, Неля Кузьміна, Інна Пугач // Вісник Книжкової палати. – 

2010. – № 5. – С. 19–22. 

19. Бубнова Т. “Літопис журнальних статей” як джерело бібліографічної 

інформації про публікації з періодичних і продовжуваних видань / 

Тетяна Бубнова, Інна Пугач // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 

12. – С. 40–45. 

20. Булах Т. Специфічні властивості рекламної комунікації у сфері 

книговидання та книгорозповсюдження / Тетяна Булах // Вісник 

Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 33–37. 

21. Вовченко І. О. Бібліографія бібліографії в Україні / І. О. Вовченко // 

Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку : 

матеріали міжвід. Наук. конф., 12–14 квітня 1994 р., м. Київ / Нац. 

парлам. б-ка України. – Київ : [б. в.], 1995. – С. 93–96. 

22. Вовченко І. О. Створення бібліографічного репертуару книг України 

– важливе завдання української національної бібліографії / 

І. О. Вовченко // Бібліотекознавство і бібліографо-знавство: наук.-

метод. зб. / Харків. держ. ін-т культури. – Харків, 1992. – Вип. 31. – 

С. 94–101. 

23. Воловенко Т. Реферативна база даних як інформаційний ресурс 

бібліотеки / Тамара Воловенко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. 

– С. 3–7. 

24. Геращенко М. Про метабібліографію та бібліографію третього 

ступеня / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової 

палати. – 2012. – № 10. – С. 12–13. 

25. Глазунова Л. Рекомендаційна бібліографія на сучасному етапі 

розвитку: сучасні інновації [Електронний ресурс] / Л. Глазунова. – 

Режим доступу: 

http://belinskogo.kh.ua/Glazunova_Bibliography_recommendations.html. 

26. Загайна Н. Український бібліографічний репертуар та українська 

книга для дітей [Електронний ресурс] // Світ дитячих бібліотек. – 

2003. – № 1. – Режим доступу: 

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3596. 

27. Загуменна О. Виникнення української книготорговельної 

бібліографії та її розвиток у ХVШ ст. / Олена Загуменна // Вісник 

Книжкової палати. – 2001. – № 5. – С. 25–29. 

28. Загуменна О. Розвиток видавничої та книготорговельної бібліографії 

в 60-80-ті роки ХХ століття / Олена Загуменна // Вісник Книжкової 

палати. – 2005. – № 1. – С. 16–19. 

29. Загуменна О. Українська видавнича та книготорговельна 

бібліографія під час Другої світової війни та у повоєнні роки (1939–

1959) / Олена Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 12. 

– С. 19–21. 

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

української національної бібліографії [Електронний ресурс] / Л. 

О.Зінченко // Історія науки і біографістики. – 2006. – № 1. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-

1/06zlounb.html. 
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31. Ільницька Л. Бібліографія української книги в Галичині, на 

Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914–1939): науково-

методичні засади створення видавничого проекту та його 

реалізація / Л. Ільницька // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 2. – С. 

16–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_2_5 

32. Кириченко Л. Добір матеріалу до державних бібліографічних 

покажчиків України “Літописів” / Людмила Кириченко // Вісник 

Книжкової палати. – 2003. – № 8. – С. 11–12. 

33. Кононенко В. “Календар знаменних і пам’ятних дат” – цінне 

джерело бібліографічної інформації / Валентина Кононенко, Ірина 

Сівашова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 2. – С. 50–51. 

34. Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси 

України / В. Кононенко, І. Ігнатецька // Вісник Книжкової палати. – 

2010. – № 8. – С. 15–16. 

35. Копистинська І. Книгорозповсюдження в Україні: стан і 

перспективи / І. Копистинська // Друкарство. – 2003. – № 3. – С. 24–

25. 

36. 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 : Книжкова палата України, 

1999. – 115 с. 

37. Кочупалова В. Картографічні видання України: державні 

бібліографічні ресурси / Віта Кочупалова, Інна Пугач // Вісн. Кн. 

палати. – 2011. – № 12. – С. 22–25. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_12_7 

38. Кочупалова В. „Літопис авторефератів дисертацій” як 

віддзеркалення напрямів розвитку української науки / Віта 

Кочупалова // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 4.– С. 9–11. 

39. Кочупалова В. “Літопис нот” як засіб інформаційного забезпечення 

розвитку музичного мистецтва / Віта Кочупалова, Лідія Очеретяна // 

Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 11. – С. 16–19. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_11_5 

40. Кучеренко Л. “Літопис газетних статей” : нотатки з історії та сучасні 

реалії / Леся Кучеренко, Ольга Муклімбаєва // Вісник Книжкової 

палати. – 2009. – № 11. – С. 15–17. 

41. Лиханова І. Г. Бібліографічний покажчик “Книга в Україні, 1861–

1917” як складова Українського бібліографічного репертуару / 

І.Г. Лиханова // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 

2007. – Вип. 11. – С. 214–225. 

42. Лиханова І. Г. Створення українського бібліографічного 

репертуару / І. Лиханова // Київ. старовина. – 2005. – № 1. – С. 128–

146. 

43. Лобузіна К. Інтеграція національних наукових ресурсів та 

інтелектуальний доступ до інформації / Катерина Лобузіна, 

Людмила Коновал // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – С. 37–38. 

44. Лутовинова В. Дослідження бібліографії як суспільного явища в 

Україні у 20-х роках XX ст. / В. Лутовинова, В. Загуменна // Вісник 

Книжкової палати. – 1996. – № 4. – С. 12–14. 

45. Лутовинова В. Український бібліографічний репертуар: методичні 

засади та зведений каталог / Валентина Лутовинова // Вісник 

Книжкової палати. – 2001. – № 8. – С. 18–21. 

46. Малиновська Н. Український бібліографічний репертуар: історія та 

сучасний стан / Н. Малиновська // Вісник Книжкової палати. – 1999. 
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Тривалість курсу 90 год.  

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

практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу студент буде:  

Знати основні джерела бібліографічної інформації, їх склад, 

специфічні риси, бібліографічну продукцію провідних бібліографічних 

центрів України, її жанри, переваги і недоліки бібліографічних ресурсів 

окремих видів бібліографії, організаційні принципи створення і 

використання бібліографічних ресурсів України на сучасному етапі. 

Вміти орієнтуватися в сучасних бібліографічних ресурсах 

України, аналізувати їх основні риси у відповідності до того чи іншого 

виду бібліографії, класифікувати бібліографічні посібники за різними 

ознаками, застосовувати теоретичні знання для використання 

традиційних та електронних бібліографічних посібників в 

бібліографічній діяльності. 

Ключові слова Бібліографія, бібліографічні ресурси, бібліографічні посібники, 

бібліографічна інформація, бібліографічна продукція, Книжкова палата 

України 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Бібліографічні ресурси України: стратегія розвитку, 

характеристика джерел.  

Тема 2-3. Система поточних державних бібліографічних посібників 

України: розвиток, оновлення сучасних бібліографічних ресурсів. 

Тема 4. Ретроспективна національна бібліографія: історичні аспекти 

формування, сучасний стан. 

Тема 5. Особливості організації науково-допоміжної бібліографії. 

Тема 6. Рекомендаційна бібліографія на сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

Тема 7. Видавничо-книготорговельна та бібліотечно-каталожна 

бібліографія.  

Тема 8. Метабібліографія в Україні: визначення, функції, посібники. 

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, 

бібліографічного опису документів, методики укладання 

бібліографічних покажчиків, а також сприйняття поняттєво-

термінологічного апарату бібліографознавства. 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовувати

ся 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 

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) 



навчальної 

діяльності) 

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 

заліку 

І. Теоретичні питання: 

1. Книжкова палата України: історія створення, основні напрями 

діяльності. 

2. Поточна державна бібліографія: трактування терміна, завдання, 

організація поточної державної бібліографії. 

3. Система поточних державних бібліографічних посібників: 

способи диференціації, методика бібліографування, їх 

характеристика. 

4. Ретроспективна національна бібліографія (РНБ): суспільне 

призначення, співвідношення понять “ретроспективна державна 

бібліографія” і “ретроспективна національна бібліографія”, 

завдання, функції. 

5. Організація ретроспективної національної бібліографії. Зміст 

поняття “український бібліографічний репертуар”.  

6. Система посібників ретроспективної бібліографії: ознаки 



диференціації, критерії відбору документів, вимоги. 

7. Суспільне призначення науково-допоміжної бібліографії, 

особливості інформаційних і бібліографічних потреб 

користувачів. 

8. Система науково-допоміжних бібліографічних посібників 

(НДБП), їх характеристика.  

9. Центри науково-інформаційної діяльності та їх бібліографічна 

продукція. 

10. Погляди вчених щодо суспільного призначення рекомендаційної 

бібліографії, її завдання, ділянки діяльності на сучасному етапі.  

11. Принципи організації рекомендаційної бібліографії в Україні. 

Основні центри створення РБП. 

12. Структура системи рекомендаційних бібліографічних посібників 

(РБП) за цільовим і читацьким призначенням. 

13. Жанрово-типологічна структура системи рекомендаційних 

бібліографічних посібників.  

14. Особливості РБП “малих форм” і “новітніх жанрів”. 

15. Змістова структура системи рекомендаційних бібліографічних 

посібників. 

16. Видавничо-книготорговельна бібліографія: визначення, система 

посібників. 

17. Бібліотечно-каталожна бібліографія: визначення, види 

посібників. 

18. Метабібліографія: визначення, функції, основні джерела 

універсальної метабібліографії. 

 

ІІ. Практичне завдання. Проаналізувати бібліографічний посібник з 

погляду на використання методів бібліографування, встановлення їх 

видової характеристики. 

 

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

завершенню курсу. 
 

 


