
 

 

 (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО» 

 

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теорія, історія, методологія, 

технологія, методика та організація бібліографії. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є надання теоретико-практичних 

знань про природу та сутність бібліографії, її структуру, зміст, 

форми існування, види; висвітлення основних етапів історичного 

розвитку бібліографії в Україні та світі; характеристика базових 

положень бібліографознавства як науки та навчальної дисципліни. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Знання понятійно-категоріального апарату бібліографознавства, 

сучасних концепцій теорії бібліографії; історії бібліографічної 

справи в Україні та світі; 

- розуміння форм, функцій, властивостей та структури 

бібліографічної інформації; 

- опанування методами бібліографування; 

- розрізнення видів бібліографічного обслуговування; 

- уміння надавати основні характеристики різних видів бібліографії 

та бібліографічних посібників  

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- Використовувати бібліографознавчу термінологію в науково-

практичній діяльності; 

- характеризувати організаційно-функціональну структуру 

бібліографії; 

- характеризувати видову класифікацію бібліографії; 

- визначати класифікаційні ознаки бібліографічної продукції як 

результату бібліографічної діяльності; 

- аналізувати провідну вітчизняну бібліографічну та 

бібліографознавчу літературу; 

- використовувати набуті знання і уміння роботи з бібліографічними 

виданнями в процесі пошуку білографічних джерел для підготовки 

доповідей, продуктів аналітико-синтетичної переробки інформації 

 



 

 

 

Фото 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття бібліографічної інформації. Визначення 

бібліографії. Історія розвитку бібліографічних знань. Структура 

практичної бібліографічної діяльності: загальна характеристика. 

Бібліографування як процес виробництва бібліографічної 

інформації, його методи. Класифікація бібліографічних посібників. 

Класифікація бібліографії. Бібліографічне обслуговування: його 

види. Бібліографознавство як наука. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: використання моделюючої та проєктної 

технологій навчання 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому курсі (1, 2 семестр) 

бакалаврського рівня вищої освіти  

Пореквізити Знання з бібліографознавства можуть бути використані під час 

написання тез доповідей, статей, кваліфікаційних робіт 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Геращенко М. В., Варенко В. М. Українське бібліографознавство: 

персоналії: навчальний посібник. Київ, 2013. – 161 с. 

2. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2004. 218 

с. 

3. Ломачинська І. М. Бібліографознавство: навчальний посібник для 

дистанційного навчання. Київ, 2004. 300 с. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проєктор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Історії та документознавства 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ХАЛЕЦЬКА ЛЕСЯ ПИЛИПІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11806 

Тел.: (067) 440 77 15 

E-mail: lkhaletska@nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.603 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою  

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/1/c/MTM0MzYyNTc0OTM3 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTM0MzYyNTc0OTM3


 

 

 

Завідувач кафедри        І. Тюрменко  

 

 

Розробник          Л. Халецька 

 


