
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП 17; 

2. Назва: бібліотека як мультисервісний центр; 

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський; 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

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: 

- працювати в команді;  

-  реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свободи людини 

і громадянина в Україні;  

- здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та 

надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах;  

- використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні 

технології для вирішення професійних завдань;  

- впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, підвищення якості 

інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ; 

- проектувати та створювати документно-інформаційні ресурси, продукти та послуги;  

- використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-

технологічної інфраструктури; 

- адмініструвати соціальні мережі, електронні бібліотеки та архіви;  

- використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, організовувати електронні бібліотеки та 

архіви; 

- створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет.  

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

робота в групах, презентації; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: електронний документообіг, організація 

роботи бібліотечних установ, бібліотечно-інформаційне обслуговування.  

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу: Теми лекційних занять: 
1. Предмет і завдання курсу «Бібліотека як мультисервісний центр». 

2. Законодавчі та нормативно-правові основи інформаційно-бібліотечного обслуговування. 

3. Бібліотека як центр соціальних ініціатив. Взаємодія бібліотек з установами та громадськими 

організаціями. 
4. Інноваційні технології обслуговування користувачів: зміст та призначення.  

5. Діяльність бібліотек з надання доступу до мережевих інформаційних ресурсів.  

6. Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці. 

7. Веб-сайти бібліотечно-інформаційних центрів як елементи позастаціонарного обслуговування 

користувачів.  

8. Навчання користувачів роботі з електронними ресурсами бібліотечно-інформаційного центру. 

9. Інноваційні форми організації бібліотечного обслуговування в Україні та за кордоном. 

10. Інформаційна культура працівників бібліотечних установ. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Вобленко Ю. Ф. Формування інформаційної культури в бібліотеці : автореф. дис. канд. пед. наук :  

17.00.08. Київ. держ. ін-т культури.  К., 1998.  17 с. 

2. 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. 

3. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: 

історія та сучасність [Текст]: монографія; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів : Гал. вид. спілка, 2013. 439 с.  

4. Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної 

діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації . УБА, НАКККіМ, Центр 

безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів.  Київ : Самміт-книга, 2012.  88 с. 

5. Шевченко І. О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в 

бібліотеці : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. Кваліфікації. УБА, НАКККіМ, Центр безперерв. 

інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів.  Київ : Самміт-книга, 2012.  76 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135  год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, тестовий,  в кінці 7 семестру. 

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

16. Мова викладання: українська. 
 

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

 

 

 

DESCRIPTION OF THE COURSE 

1. Code: FP 17 (coding according to the curriculum); 

2. Name: library as a multiservice center; 

3. Type: mandatory; 

4. Level of higher education: bachelor's degree 

5. Year of study when the discipline is offered: 4 

6. Semester, when the discipline is studied: 7 (indicate the semester number); 

7. Number of established ECTS credits: 4.5 (indicate in figures); 

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

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

- work in a team; 

- to realize their rights and responsibilities as a member of society, to realize the values of civil (free democratic) 

society and the need for its sustainable development, the rule of law, human and civil rights and freedoms in Ukraine; 

- select, analyze, evaluate, systematize, monitor, organize, store, disseminate and make available information and 

knowledge in any format; 

- use modern applied computer technologies, software, network and mobile technologies to solve professional problems; 

- to introduce innovative technologies for the production of information products and services, improving the quality of 

information services for users of information, library and archival institutions; 

- design and create document and information resources, products and services; 

- use PR and other applied socio-communication technologies in the conditions of modern information-technological 

infrastructure; 

- administer social networks, electronic libraries and archives; 

- use automated information retrieval systems, organize electronic libraries and archives; 

- create, populate and ensure the functioning of websites and web communities on the Internet. 

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

11. Disciplines that precede the study of this discipline: archival science, electronic document management, 

management of library and information institutions, 

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

12. Course contents: (list of topics):Topics of lectures: 

1. Subject and objectives of the course "Library as a multiservice center". 

2. Legislative and normative-legal bases of information-library service. 

3. Library as a center of social initiatives. Interaction of libraries with institutions and public organizations. 

4. Innovative customer service technologies: content and purpose. 

5. Activities of libraries to provide access to network information resources. 

6. Organization of the Internet center in the library. 

7. Websites of library and information centers as elements of outpatient customer service. 

8. Training of users to work with electronic resources of the library and information center. 

9. Innovative forms of organization of library services in Ukraine and abroad. 

10. Information culture of library staff. 

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

1. Voblenko YF Formation of information culture in the library: author. dis. … Cand. ped. Science: 17.00.08. Kiev. 

state Inst of Culture. K., 1998. 17 p. 

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

Library of Ukraine named after VI Vernadsky. Kyiv: NBU named after VI Vernadsky, 2011. 157 p. 

3. Kunanets NE Information and library services for users with special needs: history and modernity [Text]: 

monograph; Nat. Lviv University Polytechnic ". Lviv: Gal. view. union, 2013. 439 p. 

4. Khimich Ya. O. Innovative changes in the library on the basis of project, personnel management and initiative 

activity of libraries: manual. for librarians on the program of promotions. qualifications. UBA, NACCKiM, Center for 

Continuity. inform.-bibl. Education, Head. training. center for librarians. Kyiv: Summit Book, 2012. 88 p. 

5. Shevchenko IO New library service: the use of information technology and the Internet in the library: a guide. for 

librarians on the program of promotions. Qualifications. UBA, NACCKiM, Center for Continuity. inform.-bibl. 

Education, Head. training. center for librarians. Kyiv: Summit Book, 2012. 76 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 years lectures, 22 hours practical work, 89 hours independent work. Together - 135 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use 

of multimedia means. 

15. Forms and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): written exam, test, at the end of the 7th semester. 

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

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

V. about the head of the department, d..derzh.upr                                                           . L.H. Tikhonchuk  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


