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ВСТУП

Згідно з нормативними документами навчальний процес у закладах вищої

освіти  здійснюється  в  таких  формах:  навчальні  заняття,  виконання

індивідуальних  завдань,  самостійна  робота  студентів,  практична  підготовка,

контрольні заходи. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів – набуття додаткових знань, перевірка

отриманих знань на практиці,  вироблення фахових і  дослідницьких умінь та

навичок. 

Навчальний  час,  відведений  для  самостійної  роботи  студента,

регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 та не

більше  2/3  загального  обсягу  навчального  часу  студента,  відведеного  для

вивчення навчальної дисципліни. 

Зміст  самостійної  роботи  студента  з  навчальної  дисципліни

«Бібліографознавство» визначений  навчальною  програмою  дисципліни,

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійну  роботу  студента  забезпечує  система  навчально-методичних

засобів,  передбачених  для  вивчення  навчальної  дисципліни:  підручники,

навчальні  та  методичні  посібники,  конспект  лекцій  викладача,  практикум,

навчально-методичний комплекс дисципліни тощо. 

Методичні  матеріали  для  самостійної  роботи  студентів  передбачають

можливість проведення самоконтролю з боку студента. 

Для  самостійної  роботи  студенту  рекомендована  відповідна  наукова

література. 

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни

студенти  можуть  виконувати  у  бібліотеці  навчального  закладу,  навчальних

кабінетах,  комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. 
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У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь

укладеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента

до потрібних дидактичних засобів. 

Графік  самостійної  роботи  доводять  до  відома  студентів  на  початку

поточного семестру. 

Навчальний  матеріал  з  навчальної  дисципліни,  передбачений  робочим

навчальним  планом  для  засвоєння  студентом  у  процесі  самостійної  роботи,

виноситься  на  підсумковий  контроль  поряд  із  навчальним  матеріалом,  який

студенти опрацьовували при проведенні навчальних занять. 

Самостійну  роботу  студентів  організовує  викладач  через  систему

домашніх  завдань,  виконання  яких  оцінює  викладач,  і  ця  оцінка входить  до

семестрової оцінки студента. 

Види завдань для самостійної роботи студентів: 

реферування наукової літератури, 

пошук наукової літератури до теми, 

виконання практичних завдань, 

опрацювання  матеріалу  за  навчальною  літературою  та  створення

структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу. 

Методичні  вказівки  щодо  самостійної  роботи  розроблені  на  основі

модульної  системи  з  урахуванням  нових  підходів  щодо  підготовки  фахівців.

Кожен з модулів містить усі види навчального навантаження: лекції, практичні

та семінарські заняття, самостійну роботу студентів.
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1 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л с п с.р. л с п с.р.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи бібліографознавства

Тема 1. Теоретичні 
основи 
бібліографознавства

10 2 2 - 6 14 2 - - 12

Тема 2. Визначення 
бібліографії

12 2 2
2

6 12
- - -

12

Тема 3. Структура 
практичної 
бібліографічної 
діяльності: загальна 
характеристика

14 2 2 4 6 12 - 2 - 10

Тема 4. 
Бібліографування як 
процес виробництва 
бібліографічної 
інформації

16 2 2 6 6 12 - - 2 12

Тема 5. Класифікація 
бібліографічних 
посібників

12 2 2 2 6 12 - - - 10

Разом за змістовим 
модулем 1

64 10 10 14 30 62 2 2 2 56

Змістовий модуль 2 Бібліографознавство як наука
Тема 1. Класифікація
бібліографії

12 2 2 - 6 12 - - - 12

Тема 2. 
Бібліографічне 
обслуговування: 
його види

14 2 2 4 6 10 - - 2 8

Тема 3. Об'єкт, 
предмет і структура 
бібліографознавства

10 2 2 - 6 10 2 - - 10

Тема 4. Методологія 
бібліографії і 
бібліографознавства

12 2 2 2 6 12 - 2 - 12

Тема 5. 
Бібліографознавство 
в системі суміжних 
галузей знань

10 2 2 - 6 14 - - - 10

Разом  за  змістовим
модулем 2

56 10 10 6 30 58 2 2 2 52

Усього годин 120 20 20 20 60 120 4 4 4 108
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема 1 Теоретичні основи бібліографознавства

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.

Питання для самоперевірки

1. Поясніть поняття «документ» і «споживач». 

2. Яке місце вони посідають у системі соціальних комунікацій? 

3. Що таке «відповідність» між документом і споживачем інформації? 

4. У чому полягає причина виникнення бібліографічної інформації?

5. Яка основна особливість бібліографічної інформації як посередника в

системі документальних комунікацій?  

6. Які  інформаційні  бар’єри  можуть  існувати  між  документом  та

споживачем? 

7. Які  інформаційні  бар’єри,  на  ваш  погляд,  допоможе  подолати

бібліографічна інформація? 

8. Що таке «бібліографічне  повідомлення»?  В яких  формах  воно  може

існувати? 

9. Що таке «бібліографічний запис»? Назвіть його головний елемент та

інші  можливі.  Чому  бібліографічний  опис  є  обов’язковою  складовою

бібліографічного запису? 

10. Що  таке  «бібліографічний  посібник»  і  «бібліографічна  продукція»?

Які інші терміни використовують для їх позначення?

11.  Охарактеризуйте три основні типи відповідностей між документом і

споживачем. 
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12. З  чим пов’язане  виникнення основних суспільних функцій БІ?  Як

називаються основні функції БІ?

Література: [3, с. 13-16; 4, с. 14-20; 10, с. 6-10; 18, с. 16-20; 28, с. 10-11;

30 с. 28-35].

Тема 2 Визначення бібліографії

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.

Питання для самоперевірки

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 століттях? 

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

ст.? 

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

значення? 

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  у  теоретичних працях  першої  половини

XX століття? 

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»? 
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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].

Тема 3 Структура практичної бібліографічної діяльності: 

загальна характеристика

1. Компонентна  структура  практичної  бібліографічної  діяльності:  її

процеси. 

2. Суб’єкти  бібліографічної  діяльності.  Об’єкти  бібліографічної

діяльності. 

3. Бібліографічний  пошук  як  вихідна  основа  всіх  бібліографічних

процесів.

Питання для самоперевірки

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  з

документальним та інформаційним пошуком?
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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?

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

Тема 4. Бібліографування як процес виробництва

 бібліографічної інформації

1. Загальна характеристика методів бібліографування. 

2. Бібліографічне виявлення та бібліографічний відбір. 

3. Критерії відбору. 

4. Бібліографічна характеристика: її способи. 

5. Бібліографічне групування: його способи. 

6. Розташування  бібліографічних  записів  усередині  найдрібнішої

рубрики. 

7. Складання допоміжних покажчиків до бібліографічного посібника: їх

види.

Питання для самоперевірки

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? 
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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].

Тема 5 Класифікація бібліографічних посібників

1. Загальні поняття та завдання класифікування бібліографічних посібників. 

2. Жанри бібліографічних посібників. 

3. Види бібліографічних посібників за суспільним призначенням. 

4. Види  бібліографічних  посібників  за  особливостями  об’єкта  обліку

(документів, що відображені). 

5. Види  бібліографічних  посібників  за  особливостями  методів

бібліографування. 

6. Зовнішні форми бібліографічних посібників. 

7. Класифікація комп’ютерних бібліографічних ресурсів.

Питання для самоперевірки

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? 

4. Які  ознаки  бібліографічних  посібників  ураховуються  при  їхньому

класифікуванні? Скільки блоків класифікації бібліографічних посібників можна

виділити за певними групами ознак класифікування? 
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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

змістовотериторіальними 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].

Тема 6 Класифікація бібліографії

1. Дискусійність проблеми класифікації бібліографії. 

2. Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: перший

підхід. 

3. Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: другій

підхід. 

4. Класифікування бібліографії за іншими ознаками.

Питання для самоперевірки
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1. Поясніть поняття «вид бібліографії». Які спільні риси повинна мати

бібліографічна діяльність, щоб можна було говорити про формування певного

виду бібліографії? 

2. Чим відрізняються поняття «вид бібліографічних посібників» і  «вид

бібліографії»? 

3. Як розуміється ознака «суспільне призначення бібліографії»? 

4. Назвіть  основні  види  бібліографії,  що  виділяють  за  суспільним

призначенням як сукупністю цільового та читацького призначення. 

5. Назвіть  основні  види  бібліографії,  що  виділяють  за  суспільним

призначенням як виконанням тієї чи іншої функції бібліографічної інформації,

що переважає. 

6. Дайте характеристику основних видів бібліографії.  

7. Поясніть, що означає «організаційно-відомча структура бібліографії».

Які суспільні інститути виконують функцію комунікаційних посередників, що

створюють і передають бібліографічну інформацію?  

8. Охарактеризуйте види бібліографії за ознакою змісту документів, що

обліковуються. 

9. Назвіть види бібліографії за територіально-змістовою ознакою. 

10. Які завдання виконує бібліографія бібліографії? 

11. Що таке «біобібліографія»? 

12. Охарактеризуйте види бібліографії за часом видання документів, що

обліковуються. 

13. Поясніть  зміст  понять:  «поточна  державна  бібліографія»,  «загальна

ретроспективна  бібліографія»,  «науково-допоміжна  технічна  бібліографія»,

«рекомендаційна  бібліографія  художньої  літератури»,  «перспективна

видавничо-книготорговельна бібліографія».

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].

Тема 7 Бібліографічне обслуговування: його види
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1. Довідково-бібліографічне обслуговування. 

2. Бібліографічне інформування споживачів. 

3. Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть  види  бібліографічного  обслуговування.  Чим  вони

відрізняються один від одного? 

2. Поясніть  особливості  та  узагальнену  структуру

довідковобібліографічного 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. 

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].

Тема 8 Об’єкт, предмет і структура бібліографознавства

1. Об’єкт бібліографознавства. 

2. Співвідношення бібліографічної науки та практики. 

3. Предмет бібліографознавства в порівнянні з предметом бібліографії. 

4. Структура бібліографознавства. 
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5. Завдання бібліографознавства.

Питання для самоперевірки

1. Що таке бібліографознавство? 

2. Що є об'єктом бібліографознавства? 

3. У  чому  полягають  єдність  і  відміни  бібліографічної  науки  та

практики? 

4. У  чому  полягає  науковий  характер  практичної  бібліографічної

діяльності? 

5. Яка роль бібліографознавства в системі різних видів діяльності,  що

забезпечують функціонування бібліографічної інформації? 

6. Порівняйте  об'єкт  практичної  бібліографічної  діяльності  з  об'єктом

бібліографознавства.  

7. Що  таке  предмет  наукової  дисципліни?  Який  зв'язок  існує  між

об'єктом і предметом науки? 

8. Як визначався предмет практичної бібліографічної діяльності різними

вченими? 

9. Як визначається предмет бібліографознавства? 

10.  Які існують напрями диференціації бібліографознавства? 

11.  Охарактеризуйте аспектні розділи бібліографознавства. 

12.  Як поділяється об'єктний напрям диференціації бібліографознавства? 

13.  Як  співвідносяться  між  собою  аспектний  та  об'єктний  напрями

диференціації бібліографознавства? 

14.  У чому полягає кінцева мета бібліографознавства та завдання його

окремих розділів?

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].

Тема 9 Методологія бібліографії і бібліографознавства

1. Поняття  «методологія  бібліографознавства»  і  «методологія

бібліографії».

2. Поняття «бібліографічного методу». 
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3. Принципи бібліографії. Методологія бібліографознавства. 

4. Види бібліографознавчих досліджень та їх методика.

Питання для самоперевірки

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].

Тема 10 Бібліографознавство в системі суміжних галузей знань

1. Основні  вимоги  до  порівнянь  бібліографознавства  із  суміжними

галузями знань. 

2. Бібліографознавство і бібліотекознавство. 

3. Бібліографознавство і наукова інформатика. 

4. Бібліографознавство і книгознавство. 

5. Бібліографознавство і соціальна інформатика.

Питання для самоперевірки
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1. Охарактеризуйте основні вимоги до порівнянь бібліографознавства із

суміжними галузями знань. 

2. Як співвідносяться галузі практичної бібліографічної та бібліотечної

діяльностей? 

3. Як співвідносяться бібліографознавство та бібліотекознавство? 

4. Як співвідносяться практична бібліографічна та науковоінформаційна

діяльності? 

5. Як співвідносяться бібліографознавство та наукова інформатика? 

6. Охарактеризуйте  співвідношення  практичної  бібліографічної

діяльності з бібліотечною справою та науково-інформаційною діяльністю. 

7. У  чому  полягає  історичний  зв’язок  бібліографознавства  з

книгознавством? 

8. Які  існують  концепції  щодо  співвідношення  бібліографознавства  з

книгознавством? 

9. Що таке «соціальна інформатика»? Яку роль виконує соціальна

інформатика (або теорія соціальної комунікації) щодо бібліографознавства?

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].
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Змістовий модуль 1

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.

6. Виникнення та початковий період розвитку бібліографічної діяльності. 

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

XX століття. Трактування бібліографії у XX столітті. 

8. Термінологічна праця в галузі бібліографознавства. 

9. Визначення бібліографії як галузі діяльності. 

10. Принципова схема функціонування бібліографії.

11. Компонентна структура практичної бібліографічної діяльності

12. Суб’єкти  бібліографічної  діяльності.  Об’єкти  бібліографічної

діяльності.

13. Бібліографічний  пошук  як  вихідна  основа  всіх  бібліографічних

процесів.

14. Загальна характеристика методів бібліографуввння.

15. Бібліографічне виявлення та бібліографічний відбір. Критерії відбору.

16. Бібліографічна характеристика: її способи

17. Бібліографічне групування: його способи.

18. Розташування  бібліографічних  покажчиків  дл  бібліографічних

посібників.

19. Складання допоміжних покажчиків до бібліографічних посібників. Їх

види.

20. Загальні  поняття  та  завдання  класифікування  бібліографічних

посібників. 
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21. Жанри бібліографічних посібників. 

22. Види бібліографічних посібників за суспільним призначенням. 

23. Види  бібліографічних  посібників  за  особливостями  об’єкта  обліку

(документів, що відображені). 

24. Види  бібліографічних  посібників  за  особливостями  методів

бібліографування. 

25. Зовнішні форми бібліографічних посібників. 

26. Класифікація комп’ютерних бібліографічних ресурсів.

Змістовий модуль 2

1. Дискусійність проблеми класифікації бібліографії. 

2. Класифікація  бібліографії  за  ознакою  її  суспільного  призначення:

перший підхід. 

3. Класифікація  бібліографії  за  ознакою  її  суспільного  призначення:

другій підхід. 

4. Класифікування бібліографії за іншими ознаками.

5. Довідково-бібліографічне обслуговування. 

6. Бібліографічне інформування споживачів. 

7. Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування.

8. Об’єкт бібліографознавства. 

9. Співвідношення бібліографічної науки та практики. 

10. Предмет бібліографознавства в порівнянні з предметом бібліографії. 

11. Структура бібліографознавства. 

12. Завдання бібліографознавства.

13. Поняття  «методологія  бібліографознавства»  і  «методологія

бібліографії».

14. Поняття «бібліографічного методу». 

15. Принципи бібліографії. Методологія бібліографознавства. 

16. Види бібліографознавчих досліджень та їх методика.

17. Основні  вимоги  до  порівнянь  бібліографознавства  із  суміжними

галузями знань. 
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18. Бібліографознавство і бібліотекознавство. 

19. Бібліографознавство і наукова інформатика. 

20. Бібліографознавство і книгознавство. 

21. Бібліографознавство і соціальна інформатика.

21



СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Закони України «Про бібліотеки і бібліотечну справ України» [Електронний

ресурс]. – Режим доступу// https://www. zakon.rada.gov.ua. 

2. Закони України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу//

https://www. zakon.rada.gov.ua/go/293817 

3.  Закони України «Про науково-технічну  інформацію [Текст]  //  Інновація.  –

1993. – № 15–18. – С. 23. 

4.  Короткий  термінологічний  словник  із  бібліографознавства  та  соціальної

інформатики. – К. : Кн. палата України, 1998. — 115 с. 

5.  Барсук А.  И.  Библиографоведение  в  системе книговедческих дисциплин :

методолог. очерк / А. И. Барсук. – М. : Книга, 1975. – 206 с. 

6.  Буран  В.  Я.  Бібліографія.  Загальний  курс  :  навч.  посіб.  /  В.  Я.  Буран,

О. П. Довгопола, В. П. Пупченко. – К. : Вища шк. 1984. – С. 5-80. 

7. Вохрышева  М.  Г.  Библиографическая  деятельность:  структура  и

еффективность / М. Г. Вохрышева. – М. : Кн. палата, 1989. – 199 с. 

8. Вохрышева М. Г. Теория библиографии : учеб. пособие / М. Г. Вохрышева. –

Самара : Изд-во СГАКИ, 2004. – 368 с. 

9. Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії: Дожовт. період : (нариси) /

І. І. Корнєйчик. – Х. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1971. – 374 с. 

10.  Левин  Г. Л.  Библиографический  поиск:  теорет.  аспект  /  Г.  Л.  Левин  //

Библиотековедение. – 2000. – № 4. – С. 47-50. 

11.  Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій /

Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2001. – 437 с. 

12. Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії :

вибр.  праці  /  Г. М. Швецова-Водка ;  Рівнен. держ. гуманітар.  ун-т. – Рівне :

Дятлик М. С., 2011. – 495 с.

22



Допоміжна

13.  Гречихин  А.  А.  Общая  библиография  [Электронный  ресурс]  /  А.  А.

Гречихин  //  Электронная  гуманитарная  библиотека.  – Режим  доступа:

http://www.gumfak.ru/bib_html/biblio/content.shtml

14. Коршунов О. П. Библиографоведение. Основы теории и методологии : учеб.

для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 071201  – Библ.-

информ. деятельность / О. П. Коршунов, Т. Ф. Лиховид, Т. А. Новоженова ; под

ред. О. П. Коршунова. – М. : Изд-во ФАИР, 2009. – 336 с. 

15. Левин Г. Л. Библиографирование / Г. Л. Левин // Библиография. – 2001. – №

2. – С. 134-135.

16.  Моргенштерн  И.  Г.  Информационный  и  книжный  мир.  Библиография  :

(избр.) / И. Г. Моргенштерн. – СПб. : Профессия, 2007. – 440 с. 

17.  Моргенштерн  И.  Г. Общее  библиографоведение  :  учеб.  пособие  /  И.  Г.

Моргенштерн ; Челябинск. гос. акад. культуры и искусств ; науч. ред. проф. Г.

В. Михеева. – СПб. : Профессия, 2005. – 208 с. 

18.  Новоженова  Т.  А.  Методологические  основания  общей  теории

библиографии : монография / Новоженова Т. А.; Краснодар. гос. ун-т культуры

и искусств. – Краснодар, 2003. – 307 с. 

19. Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення / М. Сенченко. –

2-ге вид., випр. і доп. – К., 2004. – 164 с. 

20.  Сляднева  Н.  А.  Библиография  в  системе  Универсума  человеческой

деятельности: Опыт системно-деятельностного анализа / Н. А. Сляднева. – М.,

1993. – 226 с. 

21.  Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина.  – 3-е

изд., доп. – СПб. : Профессия, 2005. – 528 с. 

22. Фокеев В. А. Библиография: теоретико-методологические основания : учеб.

пособие / В. А. Фокеев. – СПб. : Профессия, 2006. – 352 с.

23

http://www.gumfak.ru/bib_html/biblio/content.shtml


 

Методичні  вказівки  щодо  самостійної  роботи  з  навчальної  дисципліни

«Бібліографознавство» для  студентів  денної  та  заочної  форм навчання  зі

спеціальності  029  Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа  освітнього

ступеня бакалавр

Укладач к. філол. н., доц. Л. В. Бутко

       

Відповідальний за випуск завідувач кафедри українознавства В. І. Маслак

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

24



вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

25


	Усього годин



