
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 
 

Назва дисципліни Біобібліографічні ресурси України 

Рівень вищої 

освіти 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Інформаційна діяльність та 

медіакомунікації» 

Статус дисципліни вибіркова навчальна дисципліна 

Мова викладання українська мова 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 28 год. 

Практичні –  28 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік  

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7 семестр  

Програмні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікативних 

технологій. 

ЗК7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

СК1. Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, 

моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в 



користування інформації та знань у будь-яких форматах. 

СК2. Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, 

збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та 

носіїв. 

СК3. Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні 

технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології 

для вирішення професійних завдань. 

СК11. Здатність використовувати автоматизовані інформаційно-

пошукові системи, організовувати електронні бібліотеки та архіви. 

 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та 

впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та 

архівній діяльності. 

ПРН5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в 

діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та 

використанням. 

ПРН11. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання професійних завдань. 

ПРН12. Застосовувати сучасні методики і технології 

автоматизованого опрацювання інформації, формування та 

використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів. 

ПРН18. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових 

фахових знань. 

 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

 Навчальна дисципліна «Біобібліографічні ресурси України» 

скерована на вивчення сучасного стану біобібліографії в Україні, 

який пов’язаний з розвитком електронних ресурсів українського 

історичного біобібліографознавства, а також з системою опису, 

інноваційними впливами та змінами приорітетів у формуванні 

новітніх біобібліографічних електронних ресурсів.  

Навчальна дисципліна «Біобібліографічні ресурси України» 

розроблена на основі досліджень провідних українських фахівців і 

реалізуються через посилення практичної орієнтованості та творчої 

спрямованості у формі комбінації лекцій, практичних занять та 

індивідуальних завдань.  

Змістовний модуль 1. Біографічна інформація в умовах 

розвитку інформаційного суспільства 

1.1 Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів довідкової 

біографічної інформації (4 год). 

1.2 Формування довідкової біографічної інформації (2 год). 

1.3 Використання ресурсів довідкової біографічної інформації у 

науковій та суспільній думці (2 год). 

1.4 Біографічна інформація у соціальних комунікаціях (2 год). 

1.5 Український мемуарій в інформаційному просторі (4 год). 

Модульний контроль – 2 год. 

 

Змістовний модуль 2. Формування електронних ресурсiв 

бiографiчної iнформацiї в Українi 
2.1. Особливості формування українських електронних 

біографічних інформаційних ресурсів (4 год). 

2.2. Електронні ресурси біографічної інформації на сайтах 

провідних бібліотек України (2 год). 



2.3. Концепція та реалізація проєкту «Українського 

національного біографічного архіву» (2 год). 

2.4. Формування єдиного дослідницького простору в галузі 

біографіки (2 год). 

2.5. Розвиток довідково-бібліографічного обслуговування в 

електронному середовищі (4 год).  

Модульний контроль – 2 год. 

 

Змістовний модуль 3. Біобібліографічна інформація в 

сучасному суспільстві 

3.1. Біобібліографія: базові поняття та визначення (2 год). 

3.2. Історичний досвід формування біобібліографічних ресурсів 

України (4 год). 

3.3. Мережеві біобібліографічні ресурси в Україні (2 год). 

3.4. Персональна бібліографія та біобіліографія (4 год). 

3.5. Українські персональні бібліографічні покажчики (2 год). 

Модульний контроль – 2 год. 

 

Змістовний модуль 4. Електронні біобібліографічні ресурси 

4.1. Сутність та специфіка електронної біобібліографії (2 год). 

4.2. Структура бібліографічної діяльності (БД) в електронному 

середовищі (2 год). 

4.3.  Видова класифікація біобібліографічних електронних 

ресурсів (БЕР) (2 год). 

4.4. Метабібліографія в Україні: визначення, функції, посібники 

(2 год). 

4.5. Інтернет технології в бібліографічній діяльності (4 год). 

4.6. Формування інформаційної культури користувачів: форми і 

методи (2 год). 

Модульний контроль – 2 год. 

 

Система 

оцінювання 

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-

бальною системою. Загальну кількість балів студента формують 

семестрові бали, отримані з усіх тем згідно плану змістових модулів 

(бали, отримані за контрольні роботи (у формі тестування), 

презентації тощо; бали, отримані за виконання  самостійних завдань; 

бали, отримані за роботу на практичних заняттях, а також бали, які 

отримані за підсумкову роботу (залік). 

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є отримання 

студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів 

(критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 

успішне складання контрольних робіт та виконання самостійних 

робіт. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж 

усього семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових 

балів (80), має право отримати підсумкову оцінку без опитування чи 

виконання залікового завдання за результатами контролю. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 

35-59, F 1-34. 



Форми контролю: 

1.  Оцінювання роботи під час практичних занять – 42 бали (від 0 

до 3 балів за кожне практичне). 

2. Самостійна робота (індивідуальна науково-дослідна робота) – 34 

бали (від 0 до 3 балів за кожну самостійну роботу). 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожен модуль). 

4.  Залік – 16 балів. 

 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики академічної 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/u/2/c/NTQ0ODcxNjY2NTU5 

Література 

1. Антоненко І. П., Баркова О. В. Каталогізація електронних ресурсів : 

наук.-метод. посіб. / наук. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського НАН України. Київ., 2007. 116 с.  

2. Антоненко І.П., Баркова О.В. Термінологічне забезпечення каталогізації 

електронних ресурсів : електронні дані та програми. Культура народов 

Причерноморья. 2007. № 100. Т. 2. С. 59-69.  

3. Вишневська І. Електронні інформаційно-аналітичні продукти бібліотек 

як засіб удосконалення обслуговування користувачів. Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. Вип. 18. С. 5-12. 

4. Добко Т., Антоненко І., Моісеєнко Н. Бібліографічний опис електронних 

ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0. Бібл. вісн. 

Київ, 2014. № 4. С. 12-21. 

5. Остапчук Ю. Визначення понять «віртуальний довідково-

бібліографічний апарат» і «електронний довідково-бібліографічний 

апарат» бібліотеки. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. 

Київ., 2010. Вип. 27. С. 200-208. 

6. Попик В. І., Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної 

інформації: проблеми формування й використання : колективна 

монографія / В. І. Попик (кер. проєкту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. 

М. Ляшко та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. 

Київ, 2016. 272 с. 

7. Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний 

досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : 

монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. 

Київ, 2013. 520 c. 

8. Промська О. Л., Глазунова Л. В. Метабібліографічні ресурси України: 

сучасний стан та напрями вдосконалення в електронному середовищі. 

Створення бібліографічних ресурсів: проблеми та перспективи : 

матеріали п’ятих бібліогр. студій, 25 квіт. 2012 р. / Харків. держ. наук. б-

ка ім. В. Г. Короленка. Харків, 2012. С. 4-12. 

9. Промська О.Л. Метабібліографія і бази даних. Документознавство. 

Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, 

практики : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19–21 трав. 2009 р., 

/ М-во культури і туризму України, ДАККім, Ін-т держ. упр. та інформ. 

діяльн. Київ, 2009. С. 172-174. 

10. Стронська Н. Т. Електронні ресурси українського історичного 

біобібліографознавства : монографія. Київ : НАКККіМ, 2018. 256 с. 

11. Трачук Л. Еволюція бібліографічного інформування – від 

"інформаційно-бібліографічного обслуговування" до "електронного 

бібліографічного інформування споживачів". Наук. пр. Нац. б-ки України 



ім. В.І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 35. С. 465-479. 

12. Трачук Л. Форми масового електронного бібліографічного 

інформування споживачів. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. 

Вернадського. Київ, 2010. Вип. 28. С. 149-157. 

13. Трачук Л.Ф. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в 

українських бібліотеках. Вісн. Кн. палати. Київ, 2006. № 8. С. 16-18. 

14. Устиновський Д.В. Електронні бібліографічні ресурси як джерела 

створення персональних покажчиків (на прикладі біобібліографії В.І. 

Вернадського). Історія науки і біографістика. 2010. Т. 3. 

 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Проведення лекційних та практичних занять з дисципліни 

«Біобібліографічні ресурси України» забезпечується відповідною 

матеріально-технічною базою (спеціалізована аудиторія – №224, 

корп.7, НАКККіМ), навчально-методичною документацією та 

матеріалами.  

Кафедра 

Кафедра артменеджменту та івент технологій Інституту практичної 

культурології та артменеджменту 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnoji-kulturologiji-

ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-tekhnologij 

 

Викладач 

 

СТРОНСЬКА Наталія Тарасівна 

Директорка Наукової бібліотека 

НАКККіМ 

Доцент кафедри артменеджменту та 

івент технологій 

Кандидат історичних наук за 

спеціальністю 27.00.03 – книгознавство,  

бібліотекознавство, бібліографознавство, 

2015 р. 

Докторантура НАКККіМ (2018-2020) 

Членкиня Вченої ради НАКККіМ 

Членкиня науково-методичної ради 

НАКККіМ. 

Членкиня робочої групи з проведення 

акредитації здобувачів вищої освіти 

третього освітньо-наукового рівня 

«Доктор філософії» зі спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа». 

e-mail: nstronska@dakkkim.edu.ua 
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