
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ППФ 10 3      

2. Назва: організація роботи бібліотечних установ  

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мартинюк Г. Ф., к.п.н., доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

-  використовувати спеціальну термінологію в науково-практичній діяльності; 

– застосовувати теоретичні знання при проходженні практичних занять та у майбутній професійній 

діяльності; 

– організовувати бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів бібліотечних установ; 

– аналізувати діяльність користувача по використанню інформаційних ресурсів; 

– складати бібліографічний опис на різні види документів, в т. ч. й в машиночитній формі, 

здійснювати анотування, реферування творів друку; 

– розробляти аналітичні інформаційні документи; 

–  застосовувати  методи  бібліографування  та  бібліографічного обслуговування в практичній 

інформаційно-бібліографічній діяльності; 

– здійснювати підготовку інформаційних продуктів та послуг з різних видів інформації у традиційній 

та електронній формах; 

– здійснювати всі види пошуку вторинної інформації в інформаційних системах та мережах. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

тренінг, робота в групах, презентації; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: бібліотечно-інформаційне 

обслуговування, документознавство, бібліографознавство. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Діловодство, документне забезпечення діяльності організації; 

12. Зміст курсу: 
1. . Загальна характеристика організації роботи бібліотечних установ. 

2. Компонентна структура системи організації бібліотечних установ. 

3. Організація обслуговування. 

4. Особливості сервісного підходу до бібліотечно- інформаційного обслуговування. 

5.Обслуговування читачів у бібліотеці. Структура і якість обслуговування. 

6. Інформаційні потреби користувачів бібліотечних установ. 

7. Завдання та зміст бібліографічного обслуговування. 

8. Характеристика споживачів бібліографічної інформації . 

9. Інформаційний пошук як основа процесів бібліографічної діяльності. 

10. Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці та бібліотечно- інформаційне обслуговування 

користувачів. 

11. Веб-сайти як об’єкти оцінювання  бібліотечних установ 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон України  від  27.01.1995 р.  №  

32/95-ВР.  –  Режим  доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр. 

2.  Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек [Текст] : підручник / В. О. 

Ільганаєва, Г. Д. Ковальчук, Т. П. Самійленко та ін. ; за ред. М. С. Слободяника, В. О. Ільганаєвої. – 

Харків : Основа, 1993. – 176 с. 

3.  Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность [Текст] : лекции / М. Я. 

Дворкина. – М. : Изд-во МГУКИ, 2000. – 48 с. – (Современная библиотека ; вып. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування [Текст] : 

[монографія] / Олександр Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : 

НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011. – 157 с. 

5.  Соляник А. А. Документні потоки та масиви [Текст] : навч. посіб. / А. А. Соляник ; Харк. держ. 

акад. культури. – Харків : ХДАК, 2000. – 112 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78год. самостійної роботи. Разом – 120  год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль : залік, тестовий,  в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри., д.е.н., професор                                                          І. Л. Сазонець                               

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ППФ 10 3  

2. Name: organization of work of library institutions  

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: Bachelor's degree 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when discipline is studied: 6  

7. Number of established ECTS credits: 4  

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Martyniuk G. F., Ph.D., associate 

professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 
- use special terminology in scientific and practical activity; 

- apply theoretical knowledge in the course of practical classes and in future professional activities; 

- to organize library and information services for users of library establishments; 

- analyze the activity of the user on the use of information resources; 

- to compile a bibliographic description on various types of documents, including in machine-

readable form, to carry out annotations, summaries of works of the press; 

- to develop analytical information documents; 

- apply bibliographic and bibliographic services in practical informational and bibliographic 

activities; 

- to carry out the preparation of information products and services on various types of information in 

traditional and electronic forms; 

- to carry out all types of search of secondary information in information systems and networks. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, training, work 

in groups, presentations; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: library and informational service, 

document studies, bibliographic study. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 

Document management, document support of the organization; 

12. Course contents:  
1. General characteristics of the organization of work of library institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Component structure of the organization of library institutions. 

3. Organization of service. 

4. Features of a service approach to library and information services. 

5.Serving readers in the library. Structure and quality of service. 

6. Information needs of users of library institutions. 

7. Task and content of bibliographic service. 

8. Characteristics of consumers of bibliographic information. 

9. Information search as the basis of the processes of bibliographic activity. 

10. Organization of work of the Internet center in the library and library and information service of 

users. 

11. Web sites as objects of evaluation of library institutions 

13. Recommended editions:  
1. On libraries and library business [Electronic resource]: Law of Ukraine dated January 27, 1995 

No. 32/95-VR. - Mode of access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95 -вр. 

2. Library Science: Theory, History, Organization of Libraries [Text]: Textbook / V.O. Ilganayev, G. 

D. Kovalchuk, T. P. Samiylenko and others. ; ed. MS Slobodyanyk, V.O. Ilhanaeva. - Kharkiv: Basis, 1993. 

- 176 pp. 

3. Dvorkina M. Ya. Library service: a new reality [Text]: lectures / M. Ya. Dvorkina. - Moscow: 

Publishing House of Moscow State University, 2000. - 48 p. - (Modern library, issue 2). 

4. Isaenko O. O. Innovative library technologies of information service [Text]: [monograph] / 

Alexander Isaenko; National Academy of Sciences of Ukraine. b-ka Ukraine them. V. I. Vernadsky. - Kyiv: 

NBU them. VI Vernadsky, 2011 - 157 pp. 

5. Solyanik AA Document flows and arrays [Text]: taught. manual / AA Solyanik; Hark state acad. 

culture - Kharkiv: KhDAK, 2000. - 112 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years lectures, 20 hours. practical work, 78 h. independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business 

and role games, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test, test, at the end of 6 semesters. 

Current control (100 points): testing, surveying, performing practical tasks. 

 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department., Doctor of Economics, Professor I. L. Sazonets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


