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Сторінка курсу
“Теоретико-методичні
основи
бібліографії:
Інформація про курс Дисципліна
Бібліографічний опис документів” 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 5 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Навчальний курс “Теоретико-методичні основи бібліографії:
Коротка анотація
Бібліографічний опис документів” є необхідним для студентів
курсу
спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”,
їх загальнонаукової та професійної компетентності, оскільки
бібліографічний опис відіграє важливу роль у багатьох сферах
наукової та культурної діяльності. Він є неодмінною складовою
професійних
умінь
кожного
працівника
бібліотечнобібліографічної справи: основою для створення різноманітних
бібліографічних
посібників,
каталогів,
картотек
тощо;
необхідною передумовою для здійснення міжнародного обміну
інформацією про документи і між самими документами; його
застосовують у багатьох процесах бібліотечної роботи:
комплектуванні, інвентаризації, книгообміні й, основне, при
обслуговуванні читачів; використовують у науковій діяльності
при укладанні списків використаної літератури й оформленні
бібліографічних посилань. З огляду на це, оволодіння методикою
бібліографічного опису документів є обов’язковою умовою у
сфері бібліотечно-бібліографічної діяльності.
Мета та цілі нормативної дисципліни “Теоретико-методичні
Мета та цілі курсу
основи бібліографії: Бібліографічний опис документів”: дати
студентам необхідний обсяг знань, що дозволить засвоїти
методику бібліографічного опису різних типів видань, виробить
навички бібліографування первинних і вторинних документів й
сформує вміння застосовувати ці знання в укладанні списків
використаної
літератури,
правильному
оформленні
бібліографічного апарату наукової роботи.
Рекомендована література:
Література для
Основна
вивчення дисципліни
1. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392–94. –
Чинний від 1995–01–01. – Київ : Держстандарт України, 1994.

– 53 с. – (Інформація та документація) (Державний стандарт
України).
2. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання : ДСТУ 8302:2015. – Вид. офіц. – [Уведено
вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ»,
2016. – 17 с. – (Інформація та документація).
3. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На заміну
ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81,
ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007–07–01 ; чинний від 2008–04–01] –
Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи)
(Національний стандарт України). – Стандарт набув чинності
відповідно до наказу № 10 від 16 січня 2008 р. Державного
комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики.
4. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила
складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. –
[Чинний від 2008-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт
України, 2008. – 12 с. – (Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт
України).
5. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук,
поданих іноземними європейськими мовами : ДСТУ
7093:2009 : (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO
832:1994, MOD) – [Уведено вперше зі скасуванням в Україні
ГОСТ 7.11–78 ; чинний від 2010–04–01]. – Київ :
Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 82 с. – (Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи)
(Національний стандарт України).
6. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень
українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984,
NEQ; ISO 832:1994, NEQ): ДСТУ 3582:2013 / Нац. стандарт
України. – Вид. офіц. – [На заміну ДСТУ 3582-97 ; введ. 2013–
08–22 ; чинний від 2014–01–01]. – Київ : Мінекономрозвитку
України, 2014. – 15 с. – (Інформація та документація)
(Національний стандарт України).
7. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017–
95. – Чинний від 1996– 01–01. – Київ : Держстандарт України,
1995. – 47 с. – (Державний стандарт України).
8. Правила описування архівних документів (ISAD (G) : 1999,
NEQ : ДСТУ 4331:2004. – Чинний від 2005-07-01. – Київ :
Держстандарт України, 2005. – 16 с. – (Національний стандарт
України).
9. Біловус Г. Г. Бібліографознавство: Бібліографічний опис
документівії : методичні вказівки для студентів напряму
підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і
бібліографія» денної форми навчання / Галина Біловус,
Євангеліна Чирук ; Міністерство освіти і науки України,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Факультет культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і
бібліографії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 60 с.
10. Василишин Д. В. Рекомендації зі складання й оформлення
списку використаних джерел і літератури : [навч.-метод.

рекомендації] / Д. В. Василишин, О. М. Василишин. – Львів :
Українська академія друкарства, 2008. – 167 с.
11. Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб.
для студ. вищих навч. закл. / Марина Женченко. – Київ :
Жнець, 2011. – 255 с.
12. Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації.
Макроаналітичне згортання інформації : бібліогр. опис док.,
анотування док. : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; М-во
культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і
мистецтва. – Київ, 2014. – 268 с.
13. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство : збірник тестових завдань для
комплексної перевірки знань студентів / ЛНУ імені Івана
Франка, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства
і бібліографії ; [відп. за вип. Н. Р. Демчук]. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
14. Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної
інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О.
Карпенко ; М-во освіти і науки України, Харківський
авіаційний інститут. – 2-ге вид., доп. і переробл. –
Харків : ХАІ, 2010. – 138 с.
15. 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.
16. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник /
Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – Київ : „Вікар”, 2003. –
328 c. – (Вища освіта XXI століття).
17. Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до
вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / [авт.-уклад.
Н. А. Рибчинська ; керівник проекту Л. І. Ільницька ; відп.
ред. М. М. Романюк] ; Львівська національна наукова
бібліотека України ім. В. Стефаника, Відділ наукової
бібліографії. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – 70 с.
18. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч.
посібн. / М. М. Романюк . – Вид. 2-е, випр. – Львів : вид-во
„Світ”, 2003. – 96 с.
19. Список нестандартизованих скорочень слів та словосполучень
у бібліографічних записах / [укл.: П. М. Сенько, О. М.
Устіннікова]. – Київ : [Кн. палата України], 2012. – 28 с.
20. 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.
21. 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.
22. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. ШвецоваВодка ; МОН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Каф.
бібліотекознавства і бібліографії. – Рівне : [РДГУ], 2003. –
165 с.

23. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство: (Основи
теорії бібліографії) : навч. посіб. для студ. ін-тів культури /
Г. М. Швецова-Водка ; М-во культури і мистецтв України,
Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1995. – 183 с.
24. 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.
Додаткова
25. Антоненко І. Бібліографічний опис електронних ресурсів :
методичні матеріали для пристатейної бібліографії / Ірина
Антоненко, Ольга Баркова // Бібліотечний вісник. – 2006. –
№ 1. – С. 25–27.
26. Бібліографічне посилання (загальні правила складання)
відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в
Україні 01.07.2016 : метод. рек. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.
С. В. Карпенко. – Харків, 2017. – 20 с.
27. Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний
ресурс] : наук.-допом.
бібліогр.
покажч. /
уклад.
Т. М. Заморіна. – Київ, 2017. – Режим доступу:
http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. – Назва
з екрана.
28. 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. – Назва з екрана.
29. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису
ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1 –
84 [Електронний ресурс] / матеріал підготували: Ольга
Устіннікова, Прасковія Сенько, Світлана Юлдашева, Надія
Регідайло.
–
Режим
доступу:
http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm. – Дата перегляду: 12
березня 2020 р. – Назва з екрана.
30. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів
дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9/10. – С.
2–6.
31. Добко Т. В. Бібліографічний опис електронних ресурсів
віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Тетяна
Добко, Ірина Антоненко, Надія Моісеєнко // Бібліотечний
вісник. – 2014. – № 4. – С. 12–21.
32. ДСТУ
ГОСТ
7.1:2006.
Бібліографічний
запис,
бібліографічний опис. Загальні вимоги
та
правила
складання : метод. рекомендації з впровадження / уклад.:
Галевич О. К., Штогрин І. М ; М-во освіти і науки України,
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка. – Львів : ЛНУ
ім. І. Франка, 2008. – 20 с. – Режим доступу до електронної
версії
документа:
http://library.lnu.edu.ua/bibl/Book/Library_Standart.pdf. – Дата
перегляду: 12 берез. 2013 р. – Назва з екрана.
33. Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів:
[загальні вимоги] / Марина Женченко // Вісник Книжкової
палати. – 2011. – № 4. – С. 15–18.
34. Женченко М. І. Оформлення публікацій у наукових журналах

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

і збірниках: вимоги стандартів та видавничі реалії (на
прикладі наукових видань НАН України) / М. І. Женченко //
Наука України у світовому інформ. просторі : [зб. ст.]. – Вип.
5. – Київ : Академперіодика, 2011. – С. 125–137.
Женченко М. Оформлення списків використаної літератури
відповідно до вимог нових стандартів: спроба відповіді на
проблемні питання / Марина Женченко // Вісник Книжкової
палати. – 2009. – № 6. – С. 19–22.
Збанацька О. Управлінські документи: методика описування
організаційних документів / Оксана Збанацька // Вісник
Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 30–36.
Збанацька О. Управлінські документи: методика описування
розпорядчих документів / Оксана Збанацька // Вісник
Книжкової палати. – 2012. – № 12. – С. 19–23.
Інструкція щодо складання бібліографічного запису на
автореферати дисертацій : (затв. наказом дир. Книжк. палати
України від 07. 10. 2008) № 23 / [укл. О. Б. Рудич] ; Держ.
наук. установа “Кн. палата України ім. Івана Федорова”. –
Київ : Книжкова палата України, 2008. – 19 с. : табл.
Кононенко В. О. Бібліографічне посилання / Валентина
Олексіївна
Кононенко
//
Українська
бібліотечна
енциклопедія.
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 : Кн. палата
України, 1999. – 115 с.
Лобановська І. Г. Новий стандарт на бібліографічне
описування документів / І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова
// Шкільна бібліотека плюс. – 2004. – № 21/22 (33/34),
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150 год.
64 години аудиторних занять, з них 32 годин лекцій, 32 годин
практичних занять та 86 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде:
Знати основні правила опису різних видів документів;
основні джерелами виявлення бібліографічних відомостей;
різницю між повним і скороченим бібліографічним описом
документа; важливість опрацювання документа de visu для
складання достовірного і повного бібліографічного опису,
правила вживання знаків приписної пунктуації й основних
скорочення, що використовують у бібліографічному описі
документів.
Вміти складати повний і скорочений бібліографічний опис
на документ, групу документів, частину документа; виявляти
бібліографічні відомості і формувати з них бібліографічний
запис; правильно визначати заголовок і окремі області
бібліографічного опису; відчитувати необхідну бібліографічну
інформацію, подану в бібліографічному записі; оформляти
бібліографічні посилання.
Бібліографія, бібліографічний опис, бібліографічний запис,
бібліографічне
посилання,
бібліографічна
інформація,
бібліографічна діяльність, бібліографічні посібники
Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для
кращого розуміння тем
Тема 1. Бібліографічний опис: поняття, функції, вимоги.
Тема 2. Історичний огляд розвитку принципів бібліографічного
опису.
Тема 3. Загальні правила бібліографічного опису документів.
Тема 4. Характеристика областей бібліографічного опису
документа.
Тема 5-8. Види бібліографічного опису. Однорівневий
бібліографічний опис. Бібліографічний опис збірників.
Бібліографічний опис різних видів документів.
Тема
9-10.
Багаторівневий
бібліографічний
опис.
Бібліографічний опис серіальних видань.
Тема 11. Аналітичний бібліографічний опис.

Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

Тема 12-13. Прикнижкові та при статейні бібліографічні списки.
Оформлення списку використаних джерел.
Тема 14-16. Бібліографічні посилання: класифікація, вимоги до
оформлення.
Залік в кінці семестру,
усний
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
гуманітарних дисциплін, достатніх для розуміння основ теорії і
методики бібліографії, а також сприйняття поняттєвотермінологічного апарату бібліографознавства в проекції на
бібліографічний опис документів.
Презентація, лекції, колаборативне навчання, дискусія,
підготовка студентами самостійних письмових робіт.

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загальновживаних
програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
(окремо для кожного нараховуються за наступним співвідношенням:
• практичні: 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість
виду навчальної
балів 30;
діяльності)
• контрольні (модульні) роботи: 55 % семестрової оцінки;
максимальна кількість балів 55;
• самостійна письмова робота на задану тему: 15 % семестрової
оцінки; максимальна кількість балів 15.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька
видів письмових робіт (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. Бібліографічний опис, його роль та призначення
бібліографічних відомостей.
2. Функції бібліографічного опису.
3. Вимоги до бібліографічного опису.
4. Особливості опису рукописних документів.
5. Основні засади опису документів після винайдення
книгодрукування.
6. Значення праць К. Ґеснера й Е. Маунсела в історії
бібліографічного опису.
7. Розвиток принципів бібліографічного опису в XVII–XVIII ст.
– новий етап в методиці опису документів (особливості
спеціальних інструкцій).
8. Стандартизація правил бібліографічного опису.
9. Cтруктура бібліографічного запису.
Обов’язкові та
факультативні елементи бібліографічного опису.
10. Заголовок бібліографічного запису книги, його різновиди.
11. Область назви і відомостей про відповідальність.
12. Області видання і специфічних відомостей.
13. Область вихідних відомостей.
14. Область фізичної характеристики.
15. Області серії і приміток.
16. Область стандартного номера (чи його альтернативи) та умов
доступності.
17. Бібліографічний опис довідкових видань.
18. Бібліографічний опис навчальних посібників.
19. Бібліографічний опис переробки, переказу, інсценування;
перекладу.
20. Бібліографічний опис автореферату дисертації.
21. Бібліографічний опис бібліографічних посібників та
матеріалів конференцій.
22. Бібліографічний опис збірників.
23. Бібліографічний опис спеціальних видів документів.
24. Перший рівень бібліографічного опису багатотомного
видання.
25. Другий рівень бібліографічного опису багатотомного
видання.
26. Бібліографічний опис багатотомного видання у скороченій
формі.
27. Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання.
28. Бібліографічний опис серіальних видань.
29. Аналітичний бібліографічний опис.
30. Аналітичний бібліографічний опис окремого твору із
зібрання творів; статті з енциклопедії; доповіді на
конференції; глави, розділу, параграфу.
31. Бібліографічний опис статті з журналу, газети.
32. Бібліографічний опис рецензій.

33. Види бібліографічних посилань та правила їхнього
складання.
34. Особливості складання комплексного бібліографічного
посилання.
35. Особливості складання бібліографічного посилання на
електронний ресурс.
36. Особливості складання бібліографічного посилання на
архівний документ.

Опитування

ІІ. Практичне завдання. Бібліографічне описування документів
різних видів.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

