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ВСТУП

Сучасний  науковий  підхід  до  вивчення  бібліографічної  діяльності

передбачає  знайомство  студентів  з  основами  бібліографознавства.

Бібліографознавство  –  одна  із  спеціальних  дисциплін,  що  забезпечують

підготовку  фахівців  з  книжкової  справи  та  інформаційної  діяльності.

Бібліографознавство – це наука про бібліографію, або, інакше кажучи, науково-

дослідна  діяльність,  яка  досліджує  методи,  процеси,  результати,  умови

ефективності бібліографічної діяльності. Бібліографознавство визначають також

як  наукову дисципліну, що  вивчає  теорію,  історію,  методологію,  технологію,

методику та організацію бібліографії. 

Мета  вивчення  дисципліни  –  познайомити  студентів  з  основами

бібліографознавства;  дати  уявлення  про  структуру бібліографії  в  цілому, про

теоретичні,  історичні підстави її розвитку; познайомити з  основними видами

бібліографічної продукції та можливостями її використання, із сучасним станом

бібліографічних ресурсів України; показати основні досягнення бібліографії в

світлі  Законів  України  «Про  інформацію»  та  «Про  науково-технічну

інформацію». 

Завдання курсу – вивчення основних принципів бібліографії; аналіз видів і

напрямів  бібліографічної  діяльності;  обґрунтування  ролі  бібліографії  в

соціальній  комунікації;  визначення  систем  бібліографічної  інформації;

виявлення підходів до побудови бібліографічної інформації.

знати:

– бібліографічну термінологічну систему; 

– основні теоретичні та історичні поняття дисципліни;

– історичні етапи становлення та розвитку бібліографії;

– основні етапи становлення та розвитку бібліографічних фактів та явищ з

початку їх зародження до сьогодення;

уміти: 

–  виконувати бібліографічний опис різних типів та видів документів (їх

частин);
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–  визначати об’єкт та суб’єкт бібліографічної діяльності;

–  здійснювати  багатоаспектну  класифікацію  бібліографії  та

бібліографічних посібників; 

–  аналізувати довідково-пошуковий апарат бібліографічного посібника;

–  складати план-проспект бібліографічного видання;

–  готувати різні типи анотацій на друковану продукцію;

–  визначити  основні  віхи  життєвого  та  творчого  шляху  фундаторів

української бібліографії та їх послідовників; 

–  охарактеризувати  значення  бібліографічного  доробку  вітчизняних

вчених для розвитку української бібліографії та бібліографознавства.

Пропоновані методичні вказівки призначені для студентів заочної форми

навчання  зі  спеціальності  029  Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа

освітнього ступеня  бакалавр.  Навчальне  видання  містить  вступ,  рекомендації

щодо  написання  й  оформлення  контрольної  роботи,  10  варіантів  завдань,

питання до екзамену, список літератури та додаток.

При підготовці головна увага має бути приділена самостійному вивченню

програмного  матеріалу  та  виконанню  контрольної  роботи.  Кожний  варіант

контрольної роботи передбачає опрацювання теоретичних питань із дисципліни

за рекомендованою в методичних вказівках літературою.
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ 

ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Обирати  варіант контрольної роботи потрібно за  останньою цифрою

залікової книжки. 

2. Мета виконання контрольної роботи – перевірити рівень знань студентів

основ документаційної науки.

3. Підготовка до виконання контрольної роботи:

–  попередньо слід ознайомитись із завданнями вашого варіанта контрольної

роботи,  що  наводиться  в  методичних  вказівках,  та  списком  рекомендованої

літератури;

–  підібрати  літературу  для  написання  роботи,  керуючись  рекомендованим

списком;

– після опрацювання теоретичного матеріалу необхідно виконати контрольну

роботу.

4. Основні вимоги до контрольної роботи:

– робота  повинна  бути  виконана  охайно,  самостійно,  обов'язково  згідно  з

власним варіантом;

– завдання контрольної роботи необхідно виконати на стандартних аркушах

формату А4 у рукописній формі, а краще – у друкованій;

– для позначок і зауважень рецензента слід залишати береги (поля); 

– виконання кожного завдання потрібно розпочинати з нової сторінки;

– умови всіх завдань повинні бути записані повністю;

– титульна сторінка має бути оформлена згідно з поданим нижче Додатком А;

5. Перелік  літератури  необхідно  оформляти  відповідно  до  чинних

державних стандартів і укладати в алфавітному порядку за прізвищами авторів

чи назвами робіт.

Для  виконання  контрольної роботи можна скористатися  рекомендованою

літературою (див. список літератури).

6. Контрольна  робота  повинна  бути  обов'язково  подана  на  кафедру

українознавства не пізніше ніж за тиждень до початку екзаменаційної сесії.
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7.  Після  рецензування  контрольної  роботи  викладачем  студент  під  час

співбесіди захищає свою роботу й тільки після цього допускається до складання

іспиту.

8.  Формою  звітності  з  навчальної  дисципліни «Бібліографознавство»  є

екзамен.
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1 

1.  Основні  суспільні  функції  бібліографічної  інформації  та  її  внутрішня

структура. 

2. Складання допоміжних покажчиків до бібліографічних посібників. Їх види.

3. Бібліографознавство і бібліотекознавство. 

4.  Здійснити  бібліографічний  опис  3  будь-яких  бібліографічних  покажчиків,

занести відомості про бібліографічні покажчики до таблиці, де  вказати назву,

тираж,  принципи  відбору  (кількість  документів  на  рік,  оперативність,  види

документів,  типи  документів,  місце  видання  документів,  мова  документів),

спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.

Варіант 2

1. Виникнення та початковий період розвитку бібліографічної діяльності. 

2. Загальні поняття та завдання класифікування бібліографічних посібників.

3. Бібліографознавство і наукова інформатика. 

4.  Здійснити  бібліографічний  опис  3  будь-яких  бібліографічних  покажчиків,

занести відомості про бібліографічні покажчики до таблиці, де  вказати назву,

тираж,  принципи  відбору  (кількість  документів  на  рік,  оперативність,  види

документів,  типи  документів,  місце  видання  документів,  мова  документів),

спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.

Варіант 3

1. Термін «бібліографія» та історичний розвиток його значень до початку XX

століття. Трактування бібліографії у XX столітті. 

2. Жанри бібліографічних посібників. 

3. Бібліографознавство і книгознавство.

4.  Здійснити  бібліографічний  опис  3  будь-яких  бібліографічних  покажчиків,

занести відомості про бібліографічні покажчики до таблиці, де  вказати назву,

тираж,  принципи  відбору  (кількість  документів  на  рік,  оперативність,  види

документів,  типи  документів,  місце  видання  документів,  мова  документів),
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спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.

Варіант 4

1. Суб’єкти бібліографічної діяльності. Об’єкти бібліографічної діяльності.

2. Зовнішні форми бібліографічних посібників. 

3. Бібліографознавство і соціальна інформатика.

4.  Здійснити  бібліографічний  опис  3  будь-яких  бібліографічних  покажчиків,

занести відомості про бібліографічні покажчики до таблиці, де  вказати назву,

тираж,  принципи  відбору  (кількість  документів  на  рік,  оперативність,  види

документів,  типи  документів,  місце  видання  документів,  мова  документів),

спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.

Варіант 5

1. Термін «бібліографія» та історичний розвиток його значень до початку XX

століття. Трактування бібліографії у XX столітті.

2. Бібліографічний пошук як вихідна основа всіх бібліографічних процесів.

3. Класифікація бібліографічних посібників.

4.  Здійснити  бібліографічний  опис  3  будь-яких  бібліографічних  покажчиків,

занести відомості про бібліографічні покажчики до таблиці, де  вказати назву,

тираж,  принципи  відбору  (кількість  документів  на  рік,  оперативність,  види

документів,  типи  документів,  місце  видання  документів,  мова  документів),

спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.

Варіант 6 

1. Загальна характеристика методів бібліографуввння.

2. Класифікація комп’ютерних бібліографічних ресурсів.

3. Складання допоміжних покажчиків до бібліографічних посібників. Їх види.

4.  Здійснити бібліографічний опис 3 будь-яких бібліографічних покажчиків,

занести відомості про бібліографічні покажчики до таблиці, де вказати назву,

тираж, принципи відбору (кількість документів на рік, оперативність, види

документів,  типи документів,  місце видання  документів,  мова документів),
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спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.

Варіант 7

1. Бібліографічне виявлення та бібліографічний відбір. Критерії відбору.

2. Довідково-бібліографічне обслуговування. 

3. Складання допоміжних покажчиків до бібліографічних посібників. Їх види.

4.  Здійснити бібліографічний опис 3 будь-яких бібліографічних покажчиків,

занести відомості про бібліографічні покажчики до таблиці, де вказати назву,

тираж, принципи відбору (кількість документів на рік, оперативність, види

документів,  типи документів,  місце видання  документів,  мова документів),

спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.

Варіант 8

1. Бібліографічна характеристика: її способи.

2. Бібліографічне інформування споживачів.

3. Бібліографічний пошук як вихідна основа всіх бібліографічних процесів.

4.  Здійснити бібліографічний опис 3 будь-яких бібліографічних покажчиків,

занести відомості про бібліографічні покажчики до таблиці, де вказати назву,

тираж, принципи відбору (кількість документів на рік, оперативність, види

документів,  типи документів,  місце видання  документів,  мова документів),

спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.

Варіант 9

1. Об’єкт, предмет, завдання бібліографознавства.

2. Бібліографічне групування: його способи.

3. Жанри бібліографічних посібників.

4.  Здійснити бібліографічний опис 3 будь-яких бібліографічних покажчиків,

занести відомості про бібліографічні покажчики до таблиці, де вказати назву,

тираж, принципи відбору (кількість документів на рік, оперативність, види

документів,  типи документів,  місце видання  документів,  мова документів),

спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.
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Варіант 10

1. Бібліографія як галузь діяльності.

2. Принципи бібліографії. Методологія бібліографознавства. 

3. Складання допоміжних покажчиків до бібліографічних посібників. Їх види.

4.  Здійснити бібліографічний опис 3 будь-яких бібліографічних покажчиків,

занести відомості про бібліографічні покажчики до таблиці, де вказати назву,

тираж, принципи відбору (кількість документів на рік, оперативність, види

документів,  типи документів,  місце видання  документів,  мова документів),

спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.
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3 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Система  «документ  –  споживач»  як  джерело  виникнення

бібліографічної інформації. 

2. Зовнішня структура бібліографічної інформації або форми її існування. 

3. Основні  суспільні функції бібліографічної інформації  та  її внутрішня

структура. 

4. Підсумкове визначення та властивості бібліографічної інформації.

1. Виникнення та початковий період розвитку бібліографічної діяльності. 

2. Термін «бібліографія» та історичний розвиток його значень до початку

XX століття. Трактування бібліографії у XX столітті. 

3. Термінологічна праця в галузі бібліографознавства. 

4. Визначення бібліографії як галузі діяльності. 

5. Принципова схема функціонування бібліографії.

6. Компонентна структура практичної бібліографічної діяльності

7. Суб’єкти бібліографічної діяльності. Об’єкти бібліографічної діяльності.

8. Бібліографічний  пошук  як  вихідна  основа  всіх  бібліографічних

процесів.

9. Загальна характеристика методів бібліографуввння.

10. Бібліографічне виявлення та бібліографічний відбір. Критерії відбору.

11. Бібліографічна характеристика: її способи

12. Бібліографічне групування: його способи.

13. Розташування  бібліографічних  покажчиків  дл  бібліографічних

посібників.

14. Складання допоміжних покажчиків до бібліографічних посібників. Їх

види.

15. Загальні  поняття  та  завдання  класифікування  бібліографічних

посібників. 

16. Жанри бібліографічних посібників. 

17. Види бібліографічних посібників за суспільним призначенням. 

18. Види  бібліографічних  посібників  за  особливостями  об’єкта  обліку

(документів, що відображені). 

12



19. Види  бібліографічних  посібників  за  особливостями  методів

бібліографування. 

20. Зовнішні форми бібліографічних посібників. 

21. Класифікація комп’ютерних бібліографічних ресурсів.

22.Дискусійність проблеми класифікації бібліографії. 

23. Класифікація  бібліографії  за  ознакою  її  суспільного  призначення:

перший підхід. 

24. Класифікація  бібліографії  за  ознакою  її  суспільного  призначення:

другій підхід. 

25. Класифікування бібліографії за іншими ознаками.

26. Довідково-бібліографічне обслуговування. 

27. Бібліографічне інформування споживачів. 

28. Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування.

29. Об’єкт бібліографознавства. 

30. Співвідношення бібліографічної науки та практики. 

31. Предмет бібліографознавства в порівнянні з предметом бібліографії. 

32. Структура бібліографознавства. 

33. Завдання бібліографознавства.

34. Поняття  «методологія  бібліографознавства»  і  «методологія

бібліографії».

35. Поняття «бібліографічного методу». 

36. Принципи бібліографії. Методологія бібліографознавства. 

37. Види бібліографознавчих досліджень та їх методика.

38. Основні  вимоги  до  порівнянь  бібліографознавства  із  суміжними

галузями знань. 

39. Бібліографознавство і бібліотекознавство. 

40. Бібліографознавство і наукова інформатика. 

41. Бібліографознавство і книгознавство. 

42. Бібліографознавство і соціальна інформатика.
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Основою для визначення оцінки на іспиті є  рівень засвоєння студентами

матеріалу, передбаченого навчальною програмою з відповідної дисципліни. При

цьому викладач керується такими критеріями:

–  оцінку  «відмінно»  (А,  90-100  балів)  заслуговує  студент,  який  виявив

усебічні,  систематичні  та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу,

уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою. Оцінку «відмінно»

(А,  90-100  балів)  ставлять  студентам,  які  засвоїли  взаємозв'язок  понять

дисципліни в їх значенні для отриманої професії;

– оцінку  «добре»  (С  (74-81),  В  (82-89)  балів)  заслуговує  студент,  який

виявив знання  навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені

програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Як

правило, оцінка «добре» (С (74-81), В (82-89) балів) виставляється студентам, які

показали  систематичні  знання  знавчальної  дисципліни  та  здібність  до  їх

самостійного  поповнення  й  оновлення  в  процесі  подальшого  навчання  та

професійної діяльності;

–  оцінку «задовільно» (E (60-63),  D (64-73) балів)  заслуговує студент, який

виявив  знання  основного  навчально-програмного  матеріалу  в  обсязі,

необхідному  для  подальшого  навчання  та  професійної  діяльності;  який

справляється  з  виконанням  завдань,  що  передбачені  програмою.  Оцінку

«задовільно»  (E (60-63),  D (64-73)  балів) ставлять  студентам,  які  допустили

помилки,  але  володіють  необхідними  знаннями  для  їх  подолання  під

керівництвом викладача;

–  оцінку «незадовільно» (F (1-34), FX (35-59) балів) ставлять студентові, який

виявив вади в знаннях матеріалу та допустив принципові помилки у виконанні

передбачених програмою завдань.  Оцінку «незадовільно» ставлять студентам,

які не можуть продовжувати навчання та приступити до професійної діяльності

без додаткових занять з відповідної дисципліни.
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