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Курс та семестр вивчення 4 курс, 8 семестр 

Освітня програма/спеціалізація Документознавство та інформаційна діяльність 

Спеціальність 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа 

Галузь знань 02 культура і мистецтво 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну, Двірна Олена Анатоліївна 

науковий ступінь і вчене звання,                                                                                           к. фіз.-мат.н. 
посада                 старший викладач кафедри менеджменту 

 
Контактний телефон +380985531038 

Електронна адреса lenadvirna@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна: вт., ср. 14:10 – 15:30 (ауд. 203) 
он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00 

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є вивчення особливостей основних бібліотечних і бібліографічних 
процесів в бібліотеках і можливостей їх автоматизації з використанням автоматизованих 
бібліотечно-інформаційних систем (АБІС), розвиток навичок складання функціональних, 

організаційно-функціональних і інших схем. 

Тривалість 
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 
90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання Дисципліна ґрунтується на вивченні групи дисциплін інформаційного циклу. 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

РН1. Знати і розуміти наукові засади організації, 

модернізації та впровадження новітніх технологій 

в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності. 

РН2. Впроваджувати та використовувати 
комунікаційні технології у соціальних системах, 

мультимедійне забезпечення інформаційної 

діяльності. 

РН5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати 

інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, 

накопиченням, зберіганням та використанням. 

РН9. Оцінювати можливості застосування 

ЗК 03. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях  

ЗК 06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 
ЗК 08. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК 09. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

http://schedule.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

новітніх інформаційно-комп’ютерних та 

комунікаційних технологій для вдосконалення 

практик виробництва інформаційних продуктів і 

послуг. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1 Електронні системи і технології сучасних бібліотек 

Тема 1 Автоматизація 

бібліотечних процесів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на запропоновані теми  

Аналіз та порівняння основних термінів 

Підготовка до виступу за обраною темою 

Тема 2 Бібліотечні послуги 

та продукти 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на запропоновані теми  
Підготовка до виступу за обраною темою 

Модуль 2 Пошукові системи і технології в діяльності бібліотек 

Тема 3 Сервісна діяльність 

сучасних наукових 

бібліотек 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді та презентації на 

обрану тему 

Створити інфоргафіку 

Тема 4 Електронний 

репозитарій 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді та презентації на 

обрану тему 

 

Інформаційні джерела 

 

1. Воскобойнікова-Гузєва, О. Академічні видання України в Інтернетпросторі: реалії і перспективи / О. Воскобойнікова-

Гузєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 14–21. 

2. Лобузіна, К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / К. 

Лобузіна; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 252 с 

3. . УкрМарк. Національний формат представлення бібліографічних даних (проект) [електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http :// archive. nbuv. gov. ua / library / ukrmarc.html – Назва з екрану. 

4. Університетські бібліотеки України підтримують Відкритий Доступ до Знань! [Електронний ресурс] : заява Міжнар. 

наук.-практ. конф. «Діяльність біблі-отек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти». – Режим дос-

тупу: http://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/others_documents. – Назва з екрана. 

5. Палеха, Ю. I., Смоловик І. В., Геращенко М. В. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівний 

та видавничій справі : навчальний посібник . – Київ : Ліра-К, 2018. – 220 с. 

 

 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

  Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

  Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

  Політика щодо відвідування: 

http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3122/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/102896/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/102897/source:default


відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-2): захист домашнього завдання (6 бали); обговорення матеріалу занять (8 балів); 
виконання навчальних завдань (12 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (8 
бали); поточна модульна робота (10 балів)…… 

 

50 

Модуль 2 (теми 3-4): захист домашнього завдання (6 бали); обговорення матеріалу занять (8 балів); 
виконання навчальних завдань (12 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (8 
бали); поточна модульна робота (10 балів)…… 

 

50 

Разом 100 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


