
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВ 2.2      

2. Назва: бібліотечно-інформаційне обслуговування. 

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський. 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мартинюк Г. Ф., к.п.н., доцент 
кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- спілкуватися з         представниками інших професійних  груп  різного    рівня    (з    експертами    з     

інших галузей знань/видів діяльності); 

- використовувати в  процесі  підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ; 

-  використовувати  систему електронного документообігу в публічних організаціях; 

- здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробляти заходи щодо впровадження 

електронного урядування та електронного документообігу в різних сферах публічного управління та 

адміністрування; 

- уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого 

самоврядування. 

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

тренінг, робота в групах, презентації; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: документознавство, українська 

мова (за професійним спрямуванням). 

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

12. Зміст курсу: 
1. Загальна характеристика системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів 

бібліотечних установ. 

2. Правові аспекти інформатизації в соціокультурній сфері. 

3. Компонентна структура системи бібліотечно-інформаційного обслуговування. 

4. Організація інформаційного обслуговування бібліотечних установ. 

5. Особливості сервісного підходу до бібліотечно- інформаційного обслуговування. 

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

7. Інформаційні потреби користувачів бібліотечних установ. 

8. Завдання та зміст бібліографічного обслуговування. 

9. Характеристика споживачів бібліографічної інформації . 

10. Інформаційний пошук як основа процесів бібліографічної діяльності. 

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

користувачів. 

12. Веб-сайти як об’єкти оцінювання у бібліотеці. 

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

32/95-ВР.  URL: 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. : Изд-во 

МГУКИ, 2000. 48 с. 

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

[монографія] .  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.; Харк. держ. акад. культури. 

Харків : ХДАК, 2000.  112 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 24 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135  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 (40 балів): залік. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В. о завідувача кафедри., д. н. держ. упр., професор                                          Л.Х. Тихончук 

 

 

 

 

DESCRIPTION OF THE COURSE 

1. Code: BB 2.2 

2. Name: library and information service. 

4. Level of higher education: bachelor's degree. 

5. Year of study when the discipline is offered: 2. 

6. Semester, when the discipline is studied: 3. 

7. Number of established ECTS credits: 4.5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Martyniuk GF, Ph.D., Associate 

Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 

- communicate in the state language both orally and in writing; 

- communicate with representatives of other professional groups of different levels (with experts from other 

fields of knowledge / activities); 

- use modern ICT in the process of preparation and implementation of management decisions; 

- use the system of electronic document management in public organizations; 

- to carry out information and analytical support of management processes with the use of modern 

information resources and technologies, to develop measures for the implementation of e-government and e-

document management in various areas of public administration and administration; 

- be able to establish communication between citizens and public authorities and local governments. 

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

presentations; 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: document science, Ukrainian language (for 

professional purposes). 

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

Record keeping, documentary support of the organization's activity; 

12. Course contents: (list of topics): 

1. General characteristics of the system of library and information services for users of library institutions. 

2. Legal aspects of informatization in the socio-cultural sphere. 

3. Component structure of the library and information service system. 

4. Organization of information services of library institutions. 

5. Features of the service approach to library and information services. 

6. Reader service in the library. Structure and quality of service. 

7. Information needs of users of library institutions. 

8. Tasks and content of bibliographic service. 

9. Characteristics of consumers of bibliographic information. 

10. Information search as a basis of processes of bibliographic activity. 

11. Organization of the Internet center in the library and library and information service for users. 

12. Websites as objects of evaluation in the library. 

13. Recommended educational publications: (specify up to 5 sources) 

1. About libraries and library business [Electronic resource]: Law of Ukraine of 27.01.1995 № 32/95-VR. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Library science: theory, history, organization of libraries [Text]: textbook / VO Ilganaeva, GD 

Kovalchuk, TP Samylenko and others. ; for order. MS Slobodyanyk, VO Ilganaeva. Kharkiv: Osnova, 1993. 

176 p. 

3. Dvorkina M. Ya. Library service: a new reality [Text]: lectures. M .: Izd-vo MGUKI, 2000. 48 s. 

4. Isaenko OO Innovative library technologies of information service [Text]: [monograph]. NAS of Ukraine, 

Nat. b-ka of Ukraine named after VI Vernadsky. Kyiv: NBU named after VI Vernadsky, 2011. 157 p. 

5. Solyanyk AA Document flows and arrays [Text]: textbook. manual; Hark. state acad. culture. Kharkiv: 

KhDAK, 2000. 112 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

24 years lectures, 24 hours practical work, 89 hours independent work. Total - 135 years. 

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

role-playing 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 (40 points): credit. 

Current control (60 points): testing, surveys, practical tasks. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

V. about the head of the department., 

 Ph.D. state upr., professor  

L.H.Tikhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


