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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: 
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– виконувати бібліографічний опис різних типів та видів документів

(їх частин);

– 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.
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття 1

Тема. Визначення бібліографії

Мета: дати визначення поняття бібліографії, дослідити період її розвитку

та становлення.

Короткі теоретичні відомості

Якщо  ми  визнаємо,  що  об’єктом  БІ  є  книга,  то  будемо  вважати

бібліографічною будь-яку інформацію про книги,  незалежно від матеріальної

форми книг і форм існування БІ. Тобто бібліографічна інформація з’являється

разом з книгою. Але найдавніші пам'ятки БІ, так само, як і книги, збереглися в

дуже обмеженій кількості.

Можна припустити, що початковою формою існування БІ були бібліотечні

каталоги, які повинні були з’явитися в бібліотеках при нагромадженні книг. 

Відповідь  на  запитання,  що  таке  бібліографія,  міститься  в  багатьох

наукових працях та навчальних посібниках. Але ця відповідь неоднозначна. Усі

згодні тільки в одному: термін «бібліографія» полісемічний, тобто має багато

значень. Цей термін походить від давньогрецької мови: biblion – книга і graphein

– писати. Спочатку, у V ст. до н.е., бібліографом звали переписувача книг. 

Усі  дослідження  XX  ст.  у  галузі  бібліографознавства  не  тільки

хронологічно, але й логічно продовжували ті напрями, що сформувалися у XIX

ст. Був такий напрям, який визначав бібліографію як науку про книгу. Яку саме

науку  –  відповіді  були  різні.  Найширше  значення  зафіксовано  в  такому

визначенні:  «Як  наука  бібліографія  є  організована  сукупність  знань,  що

стосуються книг у всіх аспектах, як суто фізичних об’єктів або як вмістилищ

ідей». Це – визначення В. Клеппа в Американській енциклопедії (1963 р.).

Терміном «бібліографія» позначається  сукупність  усіх  видів  діяльності,

пов’язаних  із  створенням  та  функціонуванням  бібліографічної  інформації  в

суспільстві. Поняття «бібліографія» при цьому охоплює всі види діяльності, так

чи  інакше  пов'язані  з  функціонуванням  бібліографічної  інформації  в
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суспільстві.  Крім  практичної  бібліографічної  діяльності,  спрямованої  на

підготовку  бібліографічної  інформації  та  її  доведення  до  споживачів,  до

бібліографії  належать:  науково-дослідна  діяльність,  спрямована  на

вдосконалення  практичної  бібліографічної  діяльності;  навчально-виховна

діяльність,  яка  забезпечує  підготовку  кадрів,  і  управлінська  діяльність

(організаційно-методичне  керівництво),  що  сприяє  виконанню  завдань

практичної бібліографічної діяльності.

Завдання до теми

Завдання 1. Здійснити порівняльний аналіз визначення понять «бібліографія» і

«бібліографічна  діяльність»  на  основі  10  джерел.  Результати  оформити  у

вигляді таблиці.

Завдання 2. Проаналізувати  держані  стандарти:  ГОСТ  16448-70

«Библиография.  Термины  и  определения»,  ГОСТ  7.0-77  «Библиография.

Термины  определения»,  ГОСТ  7.0-84  «Библиографическая  деятельность.

Основные  термины  и  определения»,  ДСТУ  2392-94  «Інформація  та

документація.  Базові  поняття»,  ГОСТ  7.0-99 «Информационно-библиотечная

деятельность,  библиография.  Термины  и  определения»,  ДСТУ  8202:2015

«Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання».

Завдання 3.  Відтворити  схематично  структуру та  включеність  бібліографії  в

різні сфери людської діяльності.

Завдання 4. Побудувати схему функціонування бібліографії.

Контрольні запитання

1. Коли та у зв’язку з чим виникає практична бібліографічна діяльність?

Назвіть найдавніші бібліографічні пам’ятки світової культури. 

2. Які пам’ятки свідчать про бібліографічну діяльність у Стародавній Русі

та в Україні у XIV – XVI ст.? 

3. У яких напрямах розвивалася бібліографічна діяльність у ХV – ХVІІ

ст.? 

4.  Звідки  походить  термін  «бібліографія»?  Яким  було  його  перше

значення? 
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5. Які значення набув термін «бібліографія» у XVII – XVIII ст.? 

6. Коли і де вперше почалося викладання бібліографії в Україні? 

7. Які тлумачення «бібліографії» були поширені у XIX ст.? 

8.  Як визначалася бібліографія  в теоретичних працях першої  половини

XX ст.? 

9.  Для  чого  запроваджувалися  державні  стандарти  на  бібліографічну

термінологію? 

10. Як визначалася «бібліографічна діяльність» у державному стандарті

ГОСТ  7.0-84?  Чим  пояснювалася  відсутність  у  цьому  стандарті  терміна

«бібліографія»? 

11. Як визначають терміни «бібліографія» та «бібліографічна діяльність»

у ГОСТІ 7.0-99? Поясніть їх співвідношення. 

12. Поясніть найбільш широке значення «бібліографії» як системи різних

видів діяльності. Які види діяльності вона охоплює? Що їх об’єднує? 

13. Поясніть зміст «Принципової схеми функціонування бібліографії». У

якій зовнішній системі виникає бібліографія? Що означає подвійність як одна з

найсуттєвіших рис бібліографії?

Література: [1, с. 43-50; 2, с. 77-90; 9, с. 33-40; 10, с. 14-18; 17, с. 55-60;

20, с. 30-45; 28 с. 69-78].

Практичні заняття 2-3

Тема.  Структура  практичної  бібліографічної  діяльності:  загальна

характеристика

Мета: дослідити складові бібліографічної діяльності та охарактеризувати

їх.

Короткі теоретичні відомості

Компонент – це частина, елемент чогось. Компонентна структура повинна

показати, з яких елементів складається практична бібліографічна діяльність. 

Практична  бібліографічна  діяльність,  або  бібліографічна  справа,  це  –

сукупність процесів виробництва та поширення бібліографічної інформації (БІ).

У  цьому  визначенні  зафіксована  безпосередня  мета  цього  виду  діяльності:
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виробництво  та  поширення  БІ.  А  кінцева  мета  пов'язана  із  сутністю  БІ:

задоволення  бібліографічних,  документальних,  інформаційних  потреб

споживача інформації.

Бібліографування  –  це  процес  підготовки  (створення,  виробництва)

бібліографічної  інформації,  а  бібліографічне  обслуговування  –  процес

доведення БІ до споживачів.

Каналами  виробництва  та  доведення  БІ  до  споживачів  є  бібліотеки,

видавництва,  книготорговельні  фірми,  засоби  масової  інформації,  науково-

інформаційні органи та інші суспільні інститути, що виконують посередницькі

функції у системі соціальних комунікацій.

Бібліографічна  продукція,  тобто сукупність  бібліографічних посібників,

або  документально  зафіксована  БІ,  є  одночасно  результатом  і  засобом

практичної  бібліографічної  діяльності.  Вона  –  безпосередній  результат

бібліографування,  бо  саме  в  бібліографічних  посібниках  зберігається

створювана  БІ.  Водночас  ця  бібліографічна  продукція  є  засобом

бібліографічного обслуговування, тобто доведення БІ до споживачів.

Результати  практичної  бібліографічної  діяльності  виявляються  у  двох

напрямах: 

1)  у  створенні  бібліографічної  продукції  як безпосереднього результату

бібліографування;  

2)  у  задоволенні  документально-бібліографічних  потреб  споживачів

інформації; у передаванні бібліографічної інформації споживачам.

Людина,  яка  виконує  практичну  бібліографічну  діяльність,  зветься

бібліографом,  це  слово  з’явилося  у  Стародавній  Греції,  де  позначало

«переписувача книг», а у XVIІ ст. у Франції воно використовувалося вже майже

в нашому сучасному розумінні. 

Але  назва  «бібліограф»  закріпилася  переважно  за  відповідними

фахівцями,  для  яких  практична  бібліографічна  діяльність  –  це  сталий  рід

трудової  діяльності,  що  вимагає  певних  знань  і  трудових  навичок.  Існують

докладні  дослідження  про  те,  які  знання  і  навички  потрібні  бібліограф.  Ці

10



дослідження спрямовані, головним чином, на те, щоб визначити зміст навчання

майбутнього спеціаліста.

Головна професійна риса бібліографа – це  готовність і здатність служити

комунікаційним  посередником  між  документами  (книгами)  і  споживачами

інформації  (читачами).  Глибока  шана  до  книги,  уміння  цінувати  будь-який

документ,  що  може  бути  потрібний  будь-якому  споживачеві;  готовність

створювати  БІ  для  її  майбутнього  використання  споживачами;  готовність

допомогти читачеві знайти те, що йому потрібне в «книжковому морі» – такі

психологічні  риси властиві  бібліографу-професіоналу. Недаремно бібліографа

називають ще «лоцманом книжкових морів», тобто людиною, не просто добре

знайомою  з  «книжковим  морем»,  але  й  здатною  обрати  найкращий  шлях  і

провести цим шляхом того, кому потрібні знання, що містяться у книгах, або

того, хто буде досліджувати книжкові скарби.

Об’єктом практичної бібліографічної діяльності завжди була книга, у тій

формі,  яка була притаманна тій чи іншій епосі.  Спочатку це була рукописна

книга (манускрипти), потім – друкована, або «твори друку». Причому друкована

книга  в  усій  різноманітності  її  зовнішніх  форм та  внутрішнього змісту. Але

книга (чи документ) – не єдиний об’єкт практичної бібліографічної діяльності.

Бібліограф вивчає (описує, систематизує) книги (документи) з метою створення

БІ,  яка  призначена  для  використання  споживачем  інформації.  Споживач

інформації є частиною складного об'єкта практичної бібліографічної діяльності

– системи «документ – споживач».

Завдання до теми

Завдання 1. Використовуючи відкриті  джерела Інтернет  проаналізувати  різні

види фактографічних (довідкових) баз даних:

• адресні;

• універсальні, галузеві, тематичні, краєзнавчі;

• персональні;

• нормативні;

• хроніки подій;
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• статистичні;

• товарно-фірмові;

• інфораційно-рекламні;

• електронні карти й атласи.

Після  закінчення  аналізу  підготувати  проект,  у  якому  розкриваються

особливості будь-якого виду БД (робота ведеться в групах по 3-4 особи). Під

час  публічного  захисту  проекту  група  не  називає  вид  БД,  про  яку  йдеться.

Решта  учасників  відгадують  вид  представленої  БД за  характерними  для  неї

ознаками.

Контрольні запитання

1. З яких компонентів складається практична бібліографічна діяльність? 

2.  У  якому  співвідношенні  знаходяться  основні  процеси  практичної

бібліографічної діяльності та бібліографічна продукція? 

3.  Як  називають  суб’єкта  бібліографічної  діяльності?  Які  властивості,

знання, вміння та навички потрібні бібліографу? 

4. Що таке непрофесійна бібліографічна діяльність? 

5.  Дайте  характеристику об’єкта  практичної  бібліографічної  діяльності.

Яку роль відіграють у ньому документ і споживач інформації? 

6. Від чого походять назви основних теоретичних концепцій бібліографії:

книгознавчої та документографічної? 

7.  Що  таке  «бібліографічний  пошук»?  Як  це  поняття  пов’язане  із

документальним та інформаційним пошуком?

8.  Покажіть  співвідношення  між  поняттями  «інформаційна  потреба»,

«інформаційний інтерес» та «інформаційний запит». 

9.  Що означають  поняття:  інформаційно-пошукова система,  пошуковий

образ документа, пошуковий образ запиту, пошуковий припис? 

10.  Що  означають  такі  властивості  інформаційного  пошуку,  як

пертинентність і релевантність? 

11. Як визначають повноту і точність бібліографічного пошуку? Що таке

втрати інформації та інформаційний шум?
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Література: [6, с. 27-38; 10, с. 24-30; 19, с. 93-100; 27, с. 30-40].

Практичні заняття 4-6

Тема.  Бібліографування  як  процес  виробництва  бібліографічної

інформації

Мета:  дати характеристику бібліографуванню, як  процесу виробництва

бібліографічної інформації.

Короткі теоретичні відомості

Процес  підготовки  БІ  складається  з  кількох  операцій,  які  називають

методами бібліографування. Основними серед них є бібліографічне виявлення;

бібліографічний  відбір;  бібліографічна  характеристика;  бібліографічне

групування.

Усі  методи  бібліографування  поділяють  на  аналітичні  та  синтетичні

залежно від того, які наукові методи, аналіз або синтез, переважають у тому чи

іншому бібліографічному методі. 

Бібліографічне  виявлення  –  це  виявлення  документів  як  об’єктів

бібліографування  з  метою їх  подальшої  бібліографічної  обробки.  Виявлення

документів може бути здійснене шляхом документального чи бібліографічного

пошуку.  Іноді  виявлення  документів  здійснюється  ніби  автоматично,  без

спеціальних  зусиль  з  боку  бібліографа.  Наприклад,  обліковуються  всі  нові

надходження в бібліотеку. В інших випадках бібліографічне виявлення потребує

спеціальної організації праці, планування та обліку її окремих етапів.

Бібліографічний відбір – це відбір документів відповідно до визначених

критеріїв  з  метою їх відображення в бібліографічній  інформації.  Попередній

бібліографічний  відбір  здійснюється  разом  із  виявленням  документів.

Остаточний бібліографічний відбір – це виділення частини з тих документів, які

були  виявлені.  Поєднання  бібліографічного  виявлення  з  бібліографічним

відбором називають «бібліографічний добір».

Обов’язкові умови остаточного бібліографічного відбору такі:  

1) безпосереднє знайомство з документом (вивчення його de visu);  
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2)  знання  інформаційних  потреб  і  запитів,  властивостей  читачів,  яким

призначено БІ. 

Змістові  критерії  бібліографічного відбору:  Перший –  галузь  знання,  а

також тема, питання, яким присвячено документ. Другий – наукова та художня

цінність документа. Третій – відповідність документа задуму бібліографічного

посібника,  властивостям  тієї  групи  читачів,  якій  призначено  бібліографічну

інформацію.  Два останні  критерії  використовують  при так  званому якісному

відборі, тобто відборі за якістю документів.

Бібліографічна характеристика – це складання бібліографічних записів на

підставі бібліографічного аналізу (вивчення) документів (їх форми та змісту).

Розрізняють такі способи бібліографічної характеристики: 

1)  Бібліографічний  опис  –  сукупність  бібліографічних  відомостей  про

документ, наведених за певними правилами, що встановлюють послідовність

зон  та  елементів  бібліографічного опису, і  призначених  для  ідентифікації  та

загальної характеристики документа.

2) Анотація – коротка характеристика документа, яка пояснює його зміст,

призначення, форму та інші особливості.

3)  Реферат – стислий виклад змісту документа (основних ідей, методів

дослідження,  результатів  тощо)  з  основними  фактичними  відомостями  та

висновками.

4) Рецензія – критико-бібліографічна характеристика документа, яка дає

його аргументований аналіз, показує його позитивні якості та недоліки.

5)  Огляд  –  узагальнена  характеристика  кількох  документів.  Як  спосіб

бібліографічної характеристики огляд являє собою щось подібне до статті.

Бібліографічне  групування  –  це  об’єднання  бібліографічних  записів  у

групи за  визначеними  ознаками.  Бібліографічне  групування  проводиться  для

того,  щоб  упорядкувати  певну  множину  бібліографічних  записів,  полегшити

споживачеві орієнтування серед них. Бібліографічні записи об’єднують у групи

за  розділами,  підрозділами,  рубриками  та  підрубриками  бібліографічного
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посібника.  Перелік  цих  розділів  і  рубрик  можна  побачити  в  «Змісті»

бібліографічного посібника.

Способи бібліографічного групування за змістом документів можуть бути

такі:  1)  Систематичне  групування  –  розподіл  бібліографічних  записів  за

розділами певної схеми класифікації документів. 2) Тематичне групування. Це

об’єднання бібліографічних записів у групи (розділи) відповідно до певних тем,

які  розміщують  у  логічній  послідовності.  3)  Предметне  групування  –  це

об’єднання  бібліографічних  записів  у  групи  за  окремими  предметними

рубриками, які розмішують в алфавітній послідовності.

Способи  бібліографічного  групування  за  формально-видавничими

ознаками документів: 1) Алфавітне групування; 2) Хронологічне групування; 3)

Топографічне  групування;  4)  Типологічне  групування;  5)  Можливе  також

групування за змішаними, змістово-формальними ознаками.

Завдання до теми

Завдання 1. Ознайомитися  з  кожним  із  запропонованих  бібліографічних

покажчиків,  дати  його  бібліографічний  опис,  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.

Завдання 2. Ознайомитися  з  кожним  запропонованим  ретроспективним

бібліографічним  покажчиком,  дати  його  бібліографічний  опис,  занести

відомості  про  бібліографічні  покажчики  в  таблицю,  де  вказати  назву,

організацію,  що  уклала,  тираж,  принципи  відбору  (кількість  назв,  види

документів,  типи  документів,  хронологічні  межі,  мова  видання  документів),

спосіб  групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,

бібліографічна характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.

Контрольні запитання
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1.  Дайте  загальну  характеристику  методів  бібліографування:  для  чого

вони використовуються, які операції називають методами бібліографування, у

чому сенс поділу методів бібліографування на аналітичні і синтетичні. 

2.  Поясніть  поняття  «бібліографічне  виявлення».  Як  співвідносяться

поняття «бібліографічне виявлення» та «бібліографічний пошук»? 

3. Дайте загальну характеристику бібліографічного відбору. 

4. Поясніть змістові критерії бібліографічного відбору. 

5.  Які  ознаки  документів  враховують  при  бібліографічному  відборі  за

видами видань? Як розрізняють види видань? 

6.  Які  ознаки  документів  враховують  при  бібліографічному  відборі  за

типами літератури? Охарактеризуйте типи літератури за різними ознаками. 

7. Охарактеризуйте такі формальні критерії бібліографічного відбору, як

хронологічний, територіальний, мовний. 

8.  Що  таке  «бібліографічна  характеристика»?  Поясніть  способи

бібліографічної характеристики.

9. Що таке «бібліографічне групування»? У чому полягає його результат?

Література:  [7,  с.  65-70;  13,  с.  98-107;  14,  с.  216-240;  15,  с.  21-26;

24, с. 131-136].

Практичне заняття 7

Тема. Класифікація бібліографічних посібників

Мета:  розглянути  класифікацію  бібліографічних  посібників  за  різними

типами ознак. 

Короткі теоретичні відомості

Поняття  «класифікування»  та  «класифікація»  розрізняються  як  метод

пізнання та його результат, але частіше за все  використовують лише останнє

поняття,  трактуючи його і  як  метод,  і  як результат. Класифікування повинне

відповідати  певним  правилам,  що  відомі  як  правила  поділу  обсягу  поняття.

Практична  мета  поділу  обсягу  поняття  –  системний  огляд  видів  об'єктів,

узагальнених у понятті.
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Кожний  аспект  аналізу  дає  можливість  визначити  певний  фасет

класифікації (від франц. facette – грань), тобто перелік видів бібліографічних

посібників  за  певною  ознакою.  Таких  фасетів  може  бути  багато,  тому

класифікація  бібліографічних  посібників  зветься  багатоаспектною  фасетною.

Кожний фасет класифікації бібліографічних посібників є незалежним від інших

фасетів.  Така  класифікація  зветься  паралельною.  Водночас  усередині  деяких

фасетів  класифікація  може  проводитися  за  декількома  ознаками,  що

використовуються на різних рівнях. Окремі види, що визначаються на нижчих

рівнях,  підпорядковуються  тим,  що  визначаються  на  вищому  рівні.  Така

класифікація зветься ієрархічною.

Жанрами бібліографічних посібників називаємо підрозділи класифікації

бібліографічних  посібників  за  ознаками  їхньої  внутрішньої  форми.

Пропонується така характеристика жанрів бібліографічних посібників: 

Окреме бібліографічне повідомлення – це бібліографічне повідомлення,

не пов’язане за задумом та композицією з іншим текстом.

Бібліографічним  списком  називають  бібліографічний  посібник,  що

складається  із  сукупності  бібліографічних  записів,  обмежений  за  обсягом,  з

простою структурою, без допоміжних покажчиків.

Бібліографічний  покажчик  –  це  бібліографічний  посібник,  що  містить

значну кількість  бібліографічних записів,  має  складну структуру та  науково-

довідковий апарат.

Бібліографічним  оглядом  є  бібліографічний  посібник,  що  містить

узагальнену  характеристику  групи  документів,  які  об’єднуються  за  певною

ознакою, та бібліографічні описи цих документів.

Бібліографічна  бесіда  (чи  бесіда  про  книги)  –  це  бібліографічний

посібник,  який  містить  зв’язну  розповідь  про  документи,  послідовну

характеристику кожного з них.

Бібліографічний  бюлетень  –  це  періодичний бібліографічний  посібник,

який регулярно інформує про нові документи.
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Бібліографічний журнал – це періодичний бібліографічний посібник, що

об’єднує бібліографічні повідомлення різноманітних жанрів.

Бібліографічний  відділ  у  періодичному  виданні  –  це  частина  видання

(журналу або газети), яка регулярно інформує про нові видання.

Допоміжний покажчик до видання – це бібліографічний посібник, який

розкриває склад або зміст творів, що вмішує це видання.

Бібліографічний каталог – це бібліографічний посібник, який відображає

склад  та  (або)  зміст  фондів  документів  (що  зберігаються  у  бібліотеках,

книготорговельних установах та ін.).

Бібліографічна  картотека  –  бібліографічний  посібник,  який  відображає

різні види документів, у тому числі журнальні та газетні статті, реалізований

переважно у картковій формі і не пов’язаний з певним фондом документів.

Завдання до теми

Завдання 1. Ознайомитися  з  кожним  запропонованим  бібліографічним

посібником,  дати  його  бібліографічний  опис,  занести  відомості  про

бібліографічні посібники в таблицю, де вказати назву, організацію, що уклала,

тираж, принципи відбору (кількість назв, види БП, хронологічні межі), спосіб

групування  документів,  розташування  документів  в  розділах,  бібліографічна

характеристика документів, допоміжні покажчики № тощо.

Завдання 2. Обговорення  ділових  ситуацій:  обговорюються  труднощі

виконання  бібліографічних  довідок,  допущені  помилки,  можливі  причини  їх

появи. Обговорення проходить у відкритій дискусійній формі.

Відповіді оформляти за схемою: питання ,відповідь, шлях пошуку.

Контрольні запитання

1. Для  чого  потрібне  класифікування  бібліографічної  продукції?  Як

співвідносяться поняття «класифікування» та «класифікація»? 

2. Назвіть основні вимоги до класифікування. 

3.  Чому  класифікація  бібліографічних  посібників  зветься

багатоаспектною і фасетною? 
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4.  Які  ознаки  бібліографічних  посібників  ураховуються  при  їхньому

класифікуванні? Скільки блоків класифікації бібліографічних посібників можна

виділити за певними групами ознак класифікування? 

5.  Що  означають  поняття  виду,  жанру,  типу,  форми  бібліографічного

посібника? 

6. Дайте характеристику жанрів бібліографічних посібників. 

7.  Як  розуміти  поняття  «суспільне  призначення  бібліографічних

посібників»?  Назвіть  і  охарактеризуйте  види  бібліографічних  посібників  за

суспільним призначенням. 

8.  Які  ознаки  відображених  документів  ураховуються  у  класифікації

бібліографічних посібників за особливостями об'єкта обліку? 

9.  Як  розрізняють  бібліографічні  посібники  за  видами  відображених

документів? 

10. Дайте характеристику видів бібліографічних посібників за тематико-

галузевим змістом відображених документів. 

11.  Як  розрізняють  види  бібліографічних  посібників  за  змістово-

територіальними зв'язками відображених документів? 

12. Охарактеризуйте види бібліографічних посібників за часом видання

відображених документів. 

13.  Чим  відрізняються  один  від  одного  реєстраційні  та  вибіркові

бібліографічні посібники?

Література: [6, с. 27-38; 10, с. 24-30; 19, с. 93-100; 27, с. 30-40].

Практичні заняття 8-9

Тема. Бібліографічне обслуговування: його види

Мета:  розглянути  довідково-бібліографічне   обслуговування,  дослідити

бібліографічне  інформування  споживачів,  ознайомитись  із  рекомендаційно-

бібліографічним обслуговуванням.

Короткі теоретичні відомості
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Бібліографічне  обслуговування,  тобто  доведення  бібліографічної

інформації (БІ) до споживачів – це ніби другий бік бібліографування, тому що

без споживання бібліографічної інформації не можна говорити про її існування

як інформації.

Розрізняють  такі  види  бібліографічного  обслуговування:  довідково-

бібліографічне обслуговування (ДБО), бібліографічне інформування споживачів

(БІС) і рекомендаційно-бібліографічне обслуговування (РБО).

Довідково-бібліографічне  обслуговування  (ДБО)  –  це  бібліографічне

обслуговування  відповідно  до  разових  інформаційних  запитів  споживачів

інформації, пов’язане з наданням довідок та інших бібліографічних послуг. Як

наголошувалося  інформаційний  запит  –  це  опосередкований  прояв

інформаційної  потреби,  суб’єктивне  формулювання  інформаційного  інтересу.

Разовий інформаційний запит – це такий запит, з яким споживач звертається до

інформаційної  установи,  розраховуючи на негайну відповідь і  не пов’язуючи

своє звертання з бібліографічним обслуговуванням у майбутньому,

Фактографічні  довідки  містять  відомості  про  конкретні  факти,  події,

явища реальної  дійсності,  дані  з  різних  галузей  знань,  трактування  термінів

тощо.

Відмова бібліографа у відповідь на інформаційний запит повинна містити

мотивування неможливості видати інформацію, яка була б релевантна запиту.

Найбільшу  частину  відповідей  у  процесі  ДБО  складають  бібліографічні

довідки,  які  поділяються  на  адресні,  тематичні  та  уточнювальні.  Адресна

бібліографічна  довідка  встановлює  наявність  та  (або)  місцезнаходження

документа у певному фонді.

Тематична  бібліографічна  довідка  містить  бібліографічну  інформацію з

визначеної  теми (як  правило,  у  вигляді  бібліографічного списку).  Тематична

довідка відповідає на питання: «Яка існує література з певної теми?».

Уточнювальна бібліографічна довідка – це та, в якій встановлюються та

(або)  уточнюються  елементи  бібліографічного  опису  документа,  що  були

відсутні або перекручені у запиті споживача.
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Бібліографічне  інформування  споживачів  (БІС)  –  це  систематичне

забезпечення  споживачів  бібліографічною  інформацією  відповідно  до  їхніх

довготривалих  або  постійнодіючих  запитів  та  (або)  без  запитів,  згідно  з

інформаційними потребами споживачів.

Розрізняють такі види БІС:  

1)  індивідуальне  –  бібліографічне  інформування  певного  споживача

інформації, яке здійснюється з врахуванням його індивідуальних інформаційних

потреб;  

2) групове – бібліографічне інформування групи споживачів інформації,

що об’єднуються завдяки подібності їхніх інформаційних потреб;  

3)  масове  –  бібліографічне  інформування  широкого  кола  споживачів

інформації за темами, що мають суспільну значущість.

Завдання до теми

Завдання 1. Відвідати  інформаційно-бібліографічний  відділ  бібліотеки,

ознайомитися на практиці з бібліографічним обслуговуванням.

Завдання 2. Підготувати фактографічну довідку.

Завдання 3. Підготувати тематичну, уточнювальну бібліографічну довідку.

Контрольні питання

1. Назвіть  види  бібліографічного  обслуговування.  Чим  вони

відрізняються один від одного? 

2. Поясніть  особливості  та  узагальнену  структуру  довідково-

бібліографічного обслуговування. 

3. Як  розрізняють  відповіді  в  процесі  довідково-бібліографічного

обслуговування? 

4. Назвіть види бібліографічних довідок. 

5. Що таке «бібліографічна евристика»? 

6. Поясніть  особливості  та  узагальнену  структуру  процесу

бібліографічного інформування споживачів. 

7. Назвіть види бібліографічного інформування споживачів. 
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8. Що  таке  «система  вибіркового  розповсюдження  інформації»?  Чим

вона відрізняється від традиційних форм БІС? 

9. Назвіть методи групового бібліографічного інформування споживачів. 

10.  Назвіть методи масового бібліографічного інформування споживачів. 

11.  Охарактеризуйте  особливості  та  узагальнену  структуру

рекомендаційно-бібліографічного обслуговування читачів. 

12.  Яку  мету  виконує  рекомендаційно-бібліографічне  обслуговування

читачів?

Література:  [5,  с.  22-42;  8,  с.  128-130;  11,  с.  110-126;  16,  с.  37-50;  21,

с. 139-141; 25, с. 66-78].

Практичне заняття 10

Тема. Методологія бібліографії і бібліографознавства

Мета:  розглянути  поняття «методологія  бібліографознавства»,

«методологія бібліографії» та «бібліографічного методу», дослідити принципи

та  методологію  бібліографії,  ознайомитись  з  видами  бібліографознавчих

досліджень.

Короткі теоретичні відомості

Методологія  бібліографознавства  вивчає  методи  пізнання  об’єкта

бібліографознавства  та  принципи,  способи  і  форми  будування

бібліографознавства.

Методологія  бібліографії  – це  частина  науки  про  бібліографію,  тобто

частина бібліографознавства. Питання методології бібліографії розглядалися в

основному як частина теорії бібліографії. До цих питань належать поняття про

методи бібліографії, про її принципи та завдання. Ці питання тісно пов’язані з

розумінням сутності бібліографії, її об'єкта та предмета, з її визначенням.  

Метод  – це  спосіб  пізнання,  шлях  дослідження,  прийом  або  система

прийомів для досягнення певної мети. 

Принцип – це основне, вихідне положення, керівна ідея певної науки або

діяльності.
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Аналогічно  «бібліографічний  метод»  можна  визначити  як  систему

принципів  бібліографії  та  спосіб  практичної  бібліографічної  діяльності  як

пізнання, оцінки і перетворення документального матеріалу на бібліографічний

твір (або бібліографічну інформацію).

Узагальнювальне  поняття  «бібліографічний  метод»  об’єднує  в  собі

конкретні  прийоми  (способи,  операції)  вивчення  системи  документальних

комунікацій (головним чином, документів та споживачів інформації) з метою її

відображення  у  бібліографічній  інформації,  які  застосовують  у  практичній

бібліографічній діяльності.

Отже,  бібліографічний  метод  –  це  метод  бібліографічного  згортання

інформації.  Його  конкретними  складовими  є:  бібліографічне  виявлення,

бібліографічний  відбір,  бібліографічна  характеристика,  бібліографічне

групування та інші методи (операції) бібліографування.

Наразі  питання  про  принципи  бібліографії  набуває  кардинального

перегляду. На перший план висуваються ті принципи, що характеризують суто

бібліографічну діяльність, її відміни від інших галузей суспільної діяльності.

Першим  принципом  бібліографії,  тобто  її  основним,  вихідним

положенням  слід  назвати  принцип  бібліографічної  інформації  як  ознаки

відмежовування бібліографії від суміжних галузей діяльності.

Не  менше  значення  для  бібліографії  має  другий  принцип  –  принцип

науковості.  Принцип  науковості  бібліографії  означає,  що  практична

бібліографічна  діяльність  за  своєю  природою  є  діяльністю  пізнавальною,

науковою.

Принцип  науковості  потребує,  щоби  бібліограф  у  своїй  діяльності

застосовував не тільки власні дослідження документів і споживачів інформації,

але  й  вивчав  дослідження тієї  галузі  знання,  якій  присвячена  бібліографічна

інформація.

Завдання до теми
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Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Поняття  «методологія

бібліографознавства» і «методологія бібліографії».

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати доповідь на тему: «Методологія бібліографознавства».

Завдання 4. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 5.  Підготувати  доповідь  на  тему:  «Види  бібліографознавчих

досліджень та їх методика».

Завдання 6. Поставити запитання до доповідача.

Контрольні питання

1. Що таке методологія? Чим вона відрізняється від методики? 

2. Що вивчає методологія бібліографознавства? 

3. Що таке методологія бібліографії? 

4. Що таке «бібліографічний метод»? 

5. З яких операцій складається бібліографічний метод? 

6. Що таке «принципи бібліографії»? 

7. Що означає «принцип бібліографічної інформації»? 

8. Що означає принцип науковості бібліографії? 

9. У чому полягає принцип соціальної обумовленості  бібліографії? Які

існують принципи інформаційних відносин в Україні? 

10. У чому полягає принцип ідейності бібліографії? 

11. Як поділяються методи, що їх використовує бібліографознавство? 

12. Які принципи методології бібліографознавства можна визначити? 

13. Які існують види бібліографознавчих досліджень? 

14. Як конкретизуються методи бібліографознавчих досліджень?

Література:  [5,  с.  22-42;  8,  с.  128-130;  11,  с.  110-126;  16,  с.  37-50;  21,

с. 139-141; 25, с. 66-78].

2 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
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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.

5. Виникнення та початковий період розвитку бібліографічної діяльності. 

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

століття. Трактування бібліографії у XX столітті. 

7. Термінологічна праця в галузі бібліографознавства. 

8. Визначення бібліографії як галузі діяльності. 

9. Принципова схема функціонування бібліографії.

10.  Компонентна структура практичної бібліографічної діяльності

11.  Суб’єкти бібліографічної діяльності. Об’єкти бібліографічної діяльності.

12.  Бібліографічний пошук як вихідна основа всіх бібліографічних процесів.

13.  Загальна характеристика методів бібліографуввння.

14.  Бібліографічне виявлення та бібліографічний відбір. Критерії відбору.

15.  Бібліографічна характеристика: її способи/

16.  Бібліографічне групування: його способи.

17.  Розташування бібліографічних покажчиків дл бібліографічних посібників.

18.  Складання  допоміжних  покажчиків  до  бібліографічних  посібників.  Їх

види.

19.  Загальні поняття та завдання класифікування бібліографічних посібників. 

20.  Жанри бібліографічних посібників. 

21.  Види бібліографічних посібників за суспільним призначенням. 

22.  Види  бібліографічних  посібників  за  особливостями  об’єкта  обліку

(документів, що відображені). 

23.  Види  бібліографічних  посібників  за  особливостями  методів

бібліографування. 

24.  Зовнішні форми бібліографічних посібників. 
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25.  Класифікація комп’ютерних бібліографічних ресурсів.

26.  Дискусійність проблеми класифікації бібліографії. 

27.  Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: перший

підхід. 

28.  Класифікація бібліографії за ознакою її  суспільного призначення: другій

підхід. 

29.  Класифікування бібліографії за іншими ознаками.

30.  Довідково-бібліографічне обслуговування. 

31.  Бібліографічне інформування споживачів. 

32.  Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування.

33.  Об’єкт бібліографознавства. 

34.  Співвідношення бібліографічної науки та практики. 

35.  Предмет бібліографознавства в порівнянні з предметом бібліографії. 

36.  Структура бібліографознавства. 

37.  Завдання бібліографознавства.

38.  Поняття «методологія бібліографознавства» і «методологія бібліографії».

39.  Поняття «бібліографічного методу». 

40.  Принципи бібліографії. Методологія бібліографознавства. 

41.  Види бібліографознавчих досліджень та їх методика.

42.  Основні вимоги до порівнянь бібліографознавства із суміжними галузями

знань. 

43.  Бібліографознавство і бібліотекознавство. 

44.  Бібліографознавство і наукова інформатика. 

45.  Бібліографознавство і книгознавство. 

46.  Бібліографознавство і соціальна інформатика.
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни

«Бібліографознавство»  передбачає  визначення  якості  його  роботи  та  рівня

здобутих протягом навчання умінь і знань, яка передбачає оцінювання в балах

усіх результатів, досягнутих під час поточного та підсумкового контролю. 

Поточний  рейтинг-контроль  включає  оцінювання  в  балах  роботи  на

лекційних,  семінарських  і  практичних  заняттях,  факту  та  якості  виконання

самостійних  робіт,  виступів  на  заняттях,  виконання  письмових  та  усних

аудиторних  і  домашній  завдань,  а  також  інших  обов'язкових  навчальних

доручень.

Поточне  оцінювання  здійснюється  у  процесі  вивчення  теми.  Його

основними  завданнями  є  встановлення  й  оцінювання  рівнів  розуміння  й

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між

ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. 

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і

групах, самоконтроль тощо.

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента,

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів з проблем функціонування української

мови у професійній сфері тощо. Рівень знань студента з кожної теми оцінюється

від 0 до 5 балів.

5  балів  –  відповідь  відповідає  рівню  компетенції  (доскональному  або

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. Відповідь відзначається

багатством  словника,  граматичною  правильністю,  додержанням  стильової

єдності і виразності. 

3,4  бали  –  відповідь  відповідає  рівню  компетенції  (базовому  або

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з

теми.  Мовлення  ілюструє  наявність  термінологічної  лексики,  відповідає
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стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у

формуванні певних доведень відчутна поверховість.

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або

продуктивному.  Завдання,  поставлені  перед  студентом,  виконані,  але  не  в

повному  обсязі.  Спостерігається  поверховість  знань,  відсутня  аргументація

доведень.  Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю,

виклад загалом зв'язаний, але помітна бідність словника.

Виконання  завдань,  залежно  від  рівня  розгляду  студентами  окремих

теоретичних  положень  теорії  і  практики  дисципліни  та  умінь  і  навичок  їх

практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів.

Критеріями оцінювання реферату є відповідність змісту реферату обраній

темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних джерел, наукова і

практична обґрунтованість висновків,  самостійність виконаної  роботи,  стиль,

логічність  викладу, відповідність  вимогам щодо оформлення.  Відповідність

реферату  наведеним  критеріям  дає  змогу  оцінити  його  від  0  до  10  балів.

Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті,  оцінка за

реферат може виставлятися як середньоарифметичне оцінок за рецензією та за

захист реферату.

За  результатами поточного контролю в  семестрі,  формою підсумкового

контролю якого є екзамен, студент має можливість отримати до 80 балів.
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