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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 Навчальний курс “Бібліографічні ресурси України” скерований на
вивчення сучасного стану бібліографії в Україні, підходів до
курсу
класифікування бібліографії (поточна, ретроспективна, науководопоміжна, рекомендаційна, видавничо-книготорговельна, бібліотечнокаталожна, 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 нормативної дисципліни “Бібліографічні ресурси України”:
Мета та цілі
ознайомити студентів з термінологічним інструментарієм дисципліни,
курсу
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.
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ХДАК, 2008. – 288 с.
Додаткова
15. Библиотековедение, библиографоведение и информатика :
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90 год.
32 години аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 16 годин
практичних занять та 58 годин самостійної роботи
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.
Бібліографія, бібліографічні ресурси, бібліографічні посібники,
бібліографічна інформація, бібліографічна продукція, Книжкова палата
України
Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого
розуміння тем
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.
Іспит в кінці семестру,
Комбінований
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 поняттєвотермінологічного апарату бібліографознавства.
Презентація, лекції, колаборативне навчання, дискусія, підготовка
студентами самостійних письмових робіт.

Вивчення курсу потребує використання загальновживаних програм і
операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
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 навчальнодослідне 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.

Питання до
заліку

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
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.

