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Навчальна дисципліна «Професійна етика бібліотечної
діяльності» – одна з ключових дисциплін бібліотекознавчого
циклу, що відіграє важливу роль у підготовці майбутніх
фахівців до професійної діяльності та продуктивної співпраці у
сфері інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності.
Сучасні вимоги, які висуває суспільство до інформаційнобібліотечних
установ,
формують
потребу
у
висококваліфікованих фахівцях, здатних модернізувати роботу
цих інституцій на засадах новітніх стратегій створення
якнайширшого спектру інформаційних продуктів і послуг.
Реалії інформаційного суспільства вимагають також пильної та
особливої уваги до системи професійної етики фахівця
інформаційно-бібліотечної галузі, що базується на засадах і
принципах, зафіксованих в етичних кодексах фахівців цієї
царини багатьох країн світу, зокрема й України.
Дисципліна «Професійна етика бібліотечної діяльності» є
нормативною дисципліною зі спеціальності 029 “Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа” для освітньої програми другого
(магістерського) рівня освіти, яка викладається в I семестрі в
обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).
Мета вивчення нормативної дисципліни «Професійна етика
бібліотечної діяльності» – сформувати систему знань та
практичних навиків, відповідно до основних принципів
діяльності інформаційно-бібліотечних установ у напрямі
забезпечення інтелектуальної свободи та доступу до інформації;
засвоєння етичних принципів бібліотечної професії, що
ґрунтуються на концепції інтелектуальної свободи та соціальній
відповідальності,
запереченні
цензури,
забезпеченні
конфіденційності; формуванні навичок організації бібліотечноінформаційного обслуговування з урахуванням вимог
доступності до інформації; ознайомленні з роллю професійних
бібліотечних
об’єднань
щодо
реалізації
принципу
інтелектуальної
свободи
в
бібліотечно-інформаційному
обслуговуванні.
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Тривалість курсу
Обсяг курсу
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90 год.
32 години аудиторних занять, з них 16 години лекцій, 16години
практичних занять та 58 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде:
знати: теоретичні основи та визначення базових понять і
основних термінів бібліотечної професіології; специфіку
розширення функцій бібліотек і проблеми вирішення
доступності до інформації та бібліотечних ресурсів в умовах
переходу до суспільства знань; сутність бібліотечноінформаційної
політики
з
огляду
на
забезпечення
інтелектуальної свободи та доступності до інформації; основи
бібліотечної етики та Кодекс етики Української бібліотечної
асоціації; сучасні підходи до міжнародного бібліотечного
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співробітництва на основі принципу вільного доступу та обміну
інформацією.
вміти: використовувати спеціальну термінологію в практичній
діяльності; застосовувати теоретичні знання при проходженні
практичних занять та у майбутній професійній діяльності;
використовувати етичні норми в інформаційно-бібліотечній
діяльності, забезпечувати конфіденційність щодо інформації,
наданої користувачу та його персональних даних.
Професійна етика, бібліотека, інформаційно-бібліотечна
установа бібліотечно-інформаційне обслуговування, Кодекс
етики, персональні дані, інтелектуальна свобода, користувач.
Очний, дистанційний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для
кращого розуміння тем
Тема 1. Права людини та інформація. Інтелектуальна свобода
та бібліотечно-інформаційна політика держави.
Тема 2. Роль бібліотек в забезпеченні доступності інформації.
Тема 3. Вільний доступ і обмін інформацією як умова
міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва.
Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних організацій
Тема 4. Професійна етика як спосіб обґрунтування правил і
норм поведінки та соціально-культурного пояснення
культурно-гуманістичного призначення професії.
Тема 5. Проблеми етики і система цінностей бібліотечноінформаційної діяльності.
Тема 6. Кодекс етики Української бібліотечної асоціації, зміст і
шляхи запровадження. Кодекси корпоративної етики.
Тема 7. Консолідація бібліотекарів навколо моральних та
етичних
проблем
професії,
розширення
моральної
самосвідомості професіоналів.
Тема 8. Моральні, законодавчі та професійні основи
забезпечення конфіденційності бібліотечного обслуговування
та даних про користувачів (інформації персонального
характеру).
Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ
Іспит, усна форма
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань у галузі
бібліотечної справи.
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 таким співвідношенням:
максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з
дисципліни становить за поточну успішність 50 балів, за іспит –
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.
Іспит наприкінці семестру – тестування. Тести подано у системі
дистанційного навчання Університету.

