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Дисципліна “Особливості функціонування основних типів 

документно-інформаційних установ” є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа” для освітньої програми першого 

(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в 1-2 семестрах в 

обсязі 7 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

Розвиток інформаційних потреб викликає зміну змісту 

мотивації документно-інформаційної діяльності, що спонукає до 

появи нових функцій і досконаліших форм документно-

інформаційних установ та розробки наукового підґрунтя, що, у 

свою чергу, сприяє формуванню в інформаційному просторі 

новітніх документно-інформаційних інститутів та модернізації 

тих, що існують на сьогодні.  

Навчальна дисципліна спрямована на осмислення 

студентами місця і ролі основних типів документно-

інформаційних установ в соціально-комунікативній структурі 

суспільства, функцій, в яких проявляється соціальна природа та 

призначення документно-інформаційних установ, розкривається 

специфіка їх відносин та взаємодії з державою, сферою ідеології, 

політики, науки та культури, освіти, мас-медіа тощо. Особливого 

світоглядного значення надається розумінню студентами 

важливості документно-інформаційних ресурсів та масивів 

України та регіону (єдиного документно-інформаційного фонду 

держави) як культурного надбання нації у задоволенні 

інформаційних потреб сучасного суспільства та завдання обраної 

майбутньої професії у забезпеченні громадянам необмеженого 
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доступу до інформації. Важливим сегментом національного 

інформаційного та соціокультурного простору України є 

інформаційні ресурси документно-інформаційних установ, які 

утворюють підґрунтя інформаційного потенціалу країни. Від 

якості формування інформаційного потенціалу таких установ як 

стратегічного арсеналу держави залежать ефективність реалізації 

її інформаційної політики та національної політики. Завдяки 

чітко структурованим документно-інформаційним ресурсам 

України забезпечується право на вільний доступ до інформації, 

регламентований чинними національними та міжнародними 

нормативно-правовими актами. 

Курс має на меті сформувати у студентів систему знань про 

принципи комплектування та опрацювання документних фондів 

основних типів документно-інформаційних установ, принципи 

каталогізації та класифікації документів; окреслити напрямки 

модернізації інформаційної справи, впровадження і розвиток у 

документно-інформаційних установах новітніх інформаційних 

технологій, формування і використання електронних ресурсів, 

впровадження мультимедійних технологій, розвиток мережевої 

взаємодії документно-інформаційних установ 

Мета та цілі курсу Мета курсу «Особливості функціонування основних типів 

документно-інформаційних установ» – сформувати систему 

теоретико-методологічних і практичних знань управління, 

організації діяльності та функціонування документно-

інформаційних установ у сучасному інформаційному 

суспільстві. Проаналізувати діяльність різних типів 

документно-інформаційних установ (бібліотек, архівів тощо), 

що виконують просвітницьку, наукову, соціальну, 

комунікативну, кумулятивну, меморіальну та інші функції; 

ознайомити з  правовими аспектами інформаційної діяльності в 

Україні. Особливу увагу зосередити на принципиах і основних 

закономірностях організації суспільного використання 

інформаційних продуктів та послуг. Зокрема курсом 

передбачено ознайомлення з маркетинговою діяльністю 

документно-інформаційних інституцій та інноваційноми 

процесами в діяльності документно-інформаційних установ. 
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1. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод зі змінами, внесеними Протоколом № 11 (994_536) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004 

2. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 

січ. 1995 р. № 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – 

№ 7. – С. 45-52; В ред. Закону №16-19 від 01.01.2015 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу 

:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80. 

3. Про електронні документи та електронний документообіг 

: Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – 

С. 275; В ред. Закону №1206-18 від 06.11.2014 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу 

:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15. 

4. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 

2657-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 

650; В ред. Закону №317-19 від 21.05.2015 [Електронний ресурс]. 
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бібліотечної діяльності на регіональному рівні / М. В. Апшай // 

Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна 
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Міжнар. наук.–практ. конф., Київ, 16–18 трав. 2006 р. / Держ. 

акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – С. 76–77. 
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закладу / Н. Апшай //Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 7. – 

С. 40–41. 
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Тривалість курсу 210 год.  

Обсяг курсу 96 годин аудиторних занять, з них 48 години лекцій, 48 години 

практичних занять та 114 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде  

знати: теоретичні основи інформаційних процесів у суспільстві 

агалом, та в документно-інформаційних установах зокрема;  

основні концептуальні засади фунціонування документно-

інформаційних установ різних типів;  

еволюцію розвитку сфери інформаційної діяльності в Україні; 

правове регулювання діяльності документно-інформаційних 

установ; 

особливості спілкування в процесі інформаційної діяльності; 

основні інформаційні продукти та послуги, які надають 

документно-інформаційні установи різних типів. 

вміти: коректно застосовувати понятійно-теоретичний апарат; 

характеризувати основні завдання і напрями діяльності 

документно-інформаційних установ;  

аналізувати інформаційні потоки та потреби  споживачів в 

системі документно-інформаційних установ;  

охарактеризувати завдання і компетенції інформаційного 

працівника в документно-інформаційних установах різних 

типів; 

застосовувати на практиці основні принципи професійної етики 

інформаційного працівника;  

використовувати документно-бібліографічний апарат, 

законодавчі та галузеві нормативні документи; 

розрізняти діяльність різних типів документно-інформаційних 

установ, визначати  їх тематичну спрямованість; 

володіти: терміносистемою курсу; навичками класифікації 

основних типів документно-інформаційних установ, 

інформацією про інноваційні процеси, які відбуваються в 

системі документно-інформаційних установ, компетенція ми 

інформаційного працівника, нормами етики і етикету фахівця в 

сфері інформаційної справи.  

Ключові слова Інформація, документно-інформаційні ресурси, документні 

потоки та масиви, інформаційні потреби, інформаційні послуги, 

інформаційний працівник, кооперація документно-

інформаційних установ, реферативна інформація, соціальна 

функція, типологія документно-інформаційних установ.  

Формат курсу змішаний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем. 

Теми Тема 1. Інформаційне суспільство і  документно-інформаційні 

установи: їхнє місце, роль, соціальна сутність. 

Тема 2. Сутність діяльності документно-інформаційних 

інформаційних установ та організаційні основи їх створення. 

Функції документно-комунікаційних установ у процесі 

історичного розвитку. 

Тема 3. Суть і значення понять “документний ресурс” (ДР), 

“документний потік” (ДП), “документний масив” 

(ДМ),“документний фонд” (ДФ), документні ресурси, потоки, 

масиви, фонди як системні об’єкти, основні ознаки, властивості, 

параметри та функції документних потоків, масивів та фондів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2010_27_27


Тема 4. Комунікаційні канали та інститути документної 

комунікації. 

Тема 5. Традиційні та інноваційні інформаційні  ресурси 

документно-інформаційних установ. 

Тема 6. Взаємодія документно-інформаційних установ у 

розвитку єдиної національної системи реферування наукової 

інформації України. 

Тема 7. Універсальна модель сучасного інформаційного 

фахівця; розвиток професій інформаційного профілю; сучасна 

кадрова політика документно-інформаційних установ.  

Тема 8. Структурна характеристика інформаційно-бібліотечної 

установи: основні елементи та підсистеми.  

Тема 9. Класифікація і типологія бібліотек. 

Тема 10. Основні чинники становлення обласних універсальних 

наукових бібліотек. Основні напрямки їх діяльності.  

Тема 11. Бібліотеки вищих навчальних закладів як структурна 

одиниця бібліотечної системи України. Трансформація функцій 

вузівської бібліотеки в умовах реформування вищої освіти 

України та інформатизації суспільства. 

Тема 12. Класифікація та функції галузевих бібліотек.  

Тема 13. Роль дитячих бібліотек у бібліотечній системі України. 

Інформатизація дитячих бібліотек: досягнення, проблеми, 

перспективи 

Тема 14. Шкільна бібліотека: зміст, завдання і пріоритетні 

напрями діяльності. 

Тема 15. Система архівних установ України. Типологія архівів. 

Тема 16. Національний архівний фонд України. 

Тема 17. Інформаційна діяльність державних архівів: сутність і 

визначення. 

Тема 18. Основні функції архівів. 

Тема 19. Музейні установи в системі освіти та культури. 

Тема 20. Класифікація музеїв України. 

Тема 21. Музейні інновації та інтерактивність у теорії та 

практиці музейної справи.  

Тема 22. Музей та його соціальні функції. Нормативно-правове 

забезпечення діяльності музейних установ в Україні. Основні 

напрями діяльності музейної установи.  

Тема 23. Створення, організація та функціонування бібліотек-

музеїв: проблеми і досягнення. 

Тема 24. Взаємодія архівів, бібліотек, 

музеїв як основа збереження 

національної архівної 

документно-інформаційної 

спадщини України. 
 

Детальніше – у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит наприкінці семестру, 

Тестування. Тести подано у системі дистанційного навчання 

Університету. 
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують елементарних знань з 

галузі інформаційної, архівної та бібліотечної справи, оперувати 

термінами,  необхідними для розуміння сутності та специфіки 

функціонування основних типів документно-інформаційних 

установ. 



Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Поєднання пасивного, активного та інтерактивного методів 

навчання (презентаційні лекції, підготовка та представлення 

студентами доповідей на запропоновану тему, дискусія, 

«мозковий штурм»).  

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання загально вживаних 

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 таким співвідношенням:  

• практичні: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50; 

• іспит: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (повідомлення, доповідь з окресленого 

питання). 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 не доброчесності. Виявлення ознак академічної не 

доброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідування 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 передавання 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. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

після завершення курсу. 
 


