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Контактна
інформація
викладачів
Для отримання он-лайн консультації необхідно звернутися на
Консультації по
курсу відбуваються електронну пошту викладача.
Сторінка курсу
Інформація про курс Навчальна дисципліна «Бібліотекознавство» об’єднує основні
елементи сучасного професійного світогляду та забезпечує
фундаментальну професійну підготовку майбутніх інформаційнобібліотечних фахівців, а також забезпечує оволодіння теоретикометодологічними основами організації діяльності та управління в
бібліотеках та бібліотечних системах, теоретичними знаннями та
практичними навичками з питань методології та методики
бібліотекознавчих досліджень,
Дисципліна «Бібліотекознаство» є нормативною дисципліною зі
Коротка анотація
спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”
курсу
для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня освіти, яка
викладається в I
та II семестрах в обсязі 4 кредити (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета вивчення нормативної дисципліни «Бібліотекознавство» –
Мета та цілі курсу
формування системи сучасних теоретичних, методичних та
емпіричних знань про бібліотеку та бібліотечну систему, їх роль у
суспільстві, функції, структурно-функціональні моделі та сучасне
уявлення про бібліотеку, сутність системної організації бібліотеки,
яка базується на принципах розвитку цього соціального феномена
з метою набуття практичних умінь і навичок для майбутньої
професійної діяльності.
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31.
Швецова-Водка Г. Бібліотекознавство в системі наук
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циклу:
термінологічний
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Бібліотечний вісник. – 2019. – № 5. – С. 3–12.
32.
Швецова-Водка Г. М. Соціальна інформаційна комунікація
як об’єкт ноокомунікології // Бібліотечний меркурій. – 2019. – №2
(22). – С. 230–243.
33.
Project and Innovation Activity of Libraries / H. Bilovus,
V.Mudrokha, K.Pavliuk, P.Kazimi // International Workshop IT
Project Management 2020. – S. 58–70. – Access mode: http://ceurws.org/Vol-2565/paper6.pdf
120 год.
64 години аудиторних занять, з них 32 години лекцій, 32 години
практичних занять та 56 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде:
знати: законодавчі норми держави та основну термінологію у
галузі бібліотекознавства; понятійно-категоріальний апарат
бібліотекознавства; об’єкт, предмет, функції, концепції, структуру
бібліотекознавства;
основні
факти
з
історії
розвитку
бібліотекознавства; структуру сучасної бібліотеки як соціального
інституту, її функції; компоненти бібліотеки як структурнофункціональної і технологічної системи; основні типи і види
бібліотек; особливості організації бібліотечної справи в Україні та
управління нею; основні бібліотечні системи і мережі, принципи
взаємодії між бібліотеками.
вміти: визначати структуру, об’єкт і предмет бібліотекознавства,
його місце в системі документно-комунікаційних наук; оперувати
бібліотечними термінами; добирати дослідницькі методи для
конкретного бібліотекознавчого дослідження; володіти методикою
технологічного проектування бібліотечних виробничих процесів;
визначати основні види і типи бібліотек, аналізувати їхні функції,
співвідносити завдання бібліотек різних видів із державною
бібліотечною політикою; виявляти особливості бібліотек і
бібліотечних мереж, налагоджувати взаємовигідну співпрацю між
бібліотеками різних систем і відомств; розуміти необхідність
маркетингу та пропагування бібліотеки в сучасних умовах.
застосовувати на практиці отримані знання.
Бібліотекознавство, державна політика в галузі бібліотекознавства,
бібліотека, система, дослідження, інформаційно-бібліотечна
установа, структура, організація діяльності, новітні технології,
користувач.
Очний, дистанційний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації.
Тема 1. Законодавчі норми в галузі бібліотечної справи України.
Державна політика у галузі бібліотечної справи в Україні.
Тема 2. Основні принципи та наукові засади методології
бібліотекознавства.
Тема 3. Структура сучасного бібліотекознавства та основні
напрями досліджень.
Тема 4. Українське бібліотекознавство: стан та перспективи
розвитку
Тема 5. Бібліотека як система. Структурні елементи бібліотеки:
документ, користувач, бібліотекар, матеріально-технічна база.
Тема 6. Бібліотечна діяльність: зміст та об'єкти.
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Тема 7. Бібліотечна технологія як сукупність циклів, процесів та
операцій, що забезпечують функціонування бібліотеки
Тема 8. Класифікація бібліотечних структур. Організаційна
структура бібліотеки, її різновиди.
Тема 9. Суть, значення, мета, принципи і функції управління
бібліотекою.
Тема 10. Бібліотечна система України.
Тема 11. Управління бібліотечною справою в Україні
Тема 12. Бібліотечний фонд як підсистема бібліотеки. Тематична і
видова структура, кількісний і якісний склад, види. Функції
бібліотечного фонду. Взаємодія з іншими підсистемами бібліотеки
Тема 13. Користувач як підсистема бібліотеки. Типологія
користувачів. Функції користувачів бібліотеки.
Тема 14. Бібліотекар як підсистема бібліотеки. Функції
бібліотекаря.
Тема 15. Проблеми і перспективи розвитку бібліотечної справи в
Україні.
Тема 16. Науково-дослідницькі бібліотекознавчі центри в Україні.
Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ
Іспит, усна форма
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань.
Лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання окремих тем
навчальної дисципліни згідно з навчально- тематичним планом

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:
максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з
дисципліни становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті 50
балів. Поточний контроль охоплює оцінювання роботи студента
на практичних заняттях та виконання самостійної роботи.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Академічна доброчесність: Плагіат та інші форми нечесної
роботи неприпустимі. Недопустимі підказки і списування у ході
практичних занять, на іспиті. Норми академічної етики:
дисциплінованість;
дотримання
субординації;
чесність;
відповідальність.
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. Студенти
заохочуються до використання також й іншої літератури та
джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
практичних заняттях та за підсумкове опитування (іспит). 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
Питання до іспиту

Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.
1. Законодавчі норми в галузі бібліотечної справи України.
2. Основні етапи розвитку бібліотекознавства як науки.
3. Методологія бібліотекознавства.
4. Терміносистема сучасного бібліотекознавства.
5. Законодавче обґрунтування поняття «бібліотека» та суміжних
понять.
6. Бібліотека як соціальний інститут.
7. Бібліотека як система. Структурні елементи бібліотеки:
документ, користувач, бібліотекар, матеріально-технічна база.
8. Поняття «Бібліотечна діяльність» : зміст та об'єкти.
9. Бібліотечна технологія та її складові.
10. Організаційна структура бібліотеки, її різновиди.
11. Класифікація і типологія бібліотек України.
12. Особливості організації та функціонування бібліотечної
системи України.
13. Основні принципи організації і функціонування бібліотечної
справи.
14. «Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025
року “Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого
розвитку України”
15. Бібліотечно-інформаційні продукти і послуги як результат
діяльності бібліотеки.
16. Інформаційно-комунікаційні технології у бібліотеках.
17. Основи управління бібліотекою, його суть та методи.
18. Планування бібліотечної роботи.
19. Нормування праці в бібліотеках.
20. Бібліотечна статистика.
21. Впровадження новітніх технологій у роботу бібліотек.
22. Науково-дослідна робота бібліотек, основні напрями.
23. Українська бібліотечна асоціація і її роль в управлінні
бібліотечною справою України.
24. Характеристика міжнародних бібліотечних організацій.
25. Професійні об’єднання та асоціації в бібліотечноінформаційній сфері.
26. Бібліотечна політика в контексті інформаційних, культурних,
освітніх пріоритетів України.

