
 



 

 

 

 



 

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання, оцінювання  українська  

Загальний обсяг кредитів/годин  4,5/135 

Курс  2 3 

Семестр  4 5 

Кількість змістових модулів з розподілом:   2  2 

Обсяг кредитів   2 2,5 

Обсяг годин, в тому числі: 60 75 

Аудиторні  36 46 

Модульний контроль 4 4 

Семестровий контроль  + + 

Самостійна робота 20 25 

Форма семестрового контролю   екзамен 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  Мета курсу «Обслуговування в бібліотеці» спрямована на одержання 

студентами знань, умінь та практичних навичок роботи у сфері інформаційної 

діяльності бібліотек. Пріоритетами курсу є оволодіння як теоретичними основами, 

так і практичними навичками щодо формування нового іміджу бібліотеки як 

інформаційної установи і упровадження нововведень, розвитку асортименту 

інформаційно-бібліотечних послуг і сервісів, використання комплексу маркетингу 

та фандрейзингу, розвитку форм соціального партнерства. 

 Завдання: поглибити знання про функції бібліотек і доступність до 

інформації в умовах переходу до суспільства знань; допомогти сформувати навички 

організації бібліотечно-інформаційного обслуговування з урахуванням вимог 

доступності до інформації; розглянути класифікацію бібліотечних послуг, 

проаналізувати номенклатуру інформаційних продуктів, послуг бібліотек; 

проаналізувати трансформаційні зміни у бібліотеках, що сталися завдяки їхній 

інноваційній діяльності; розкрити сутність бібліотечного маркетингу як механізму 

створення нового іміджу бібліотек у зміненому інформаційному і соціокультурному 

середовищі; розкрити сутність соціального партнерства бібліотек як фактора їх 

успішної діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути 

соціально-особистісних компетентностей: 

– володіння креативним, системним мисленням; 

інструментальних компетентностей: 

–  володіння навичками збирання та аналізу інформації; 

– володіння методами спостереження, ідентифікації, класифікації та аналізу 

предмету діяльності; 

загально-професійних компетентностей: 

– базові знання правових основ і законодавства України в галузі бібліотечної 

справи; 

– базові уявлення про основні закономірності розвитку бібліотекознавства;  

– базові уявлення про теоретичні основи та визначення базових понять і основних 

термінів курсу;  

– базові уявлення про специфіку розширення функцій бібліотек і проблеми 

вирішення доступності до інформації та бібліотечних ресурсів в умовах переходу 

до суспільства знань;  

– базові уявлення про зміст бібліотечно-інформаційної діяльності з огляду на 

забезпечення інтелектуальної свободи та доступності до інформації;  

– базові уявлення про сутність інформаційних потреб користувачів та їх значення у 

бібліотечній діяльності;   

– базові уявлення про основні властивості інформаційних ресурсів; 



 

 

 

 

– базові уявлення про підходи до визначення та класифікації бібліотечно-

інформаційних продуктів та послуг;  

– базові уявлення про особливості сервісного підходу до діяльності бібліотеки та 

бібліотечного обслуговування;  

– базові уявлення про теоретичні та практичні аспекти проведення соціологічних 

досліджень в бібліотеках; 

– базові уявлення про місце, роль та значення маркетингу у діяльності сучасних 

бібліотек; 

– базові знання основ бібліотечної етики; 

спеціалізовано-професійних компетентностей: 

– формулювати завдання бібліотеки щодо забезпечення інтелектуальної свободи та 

доступності до інформації; 

– правильно будувати систему бібліотечного обслуговування, знати його принципи, 

форми й методи; 

– визначати номенклатуру інформаційно-бібліотечних послуг; 

– оцінювати якість бібліотечного обслуговування з позицій сервісної діяльності; 

– застосовувати на практиці основні принципи професійної етики бібліотекаря; 

– впроваджувати нові бібліотечні продукти та послуги відповідно до вимог   

сервісної діяльності; 

– планувати й проводити соціологічні дослідження інформаційних потреб 

користувачів бібліотеки; 

– організовувати обслуговування користувачів в різних структурних підрозділах 

бібліотеки;  

– володіти методикою обслуговування користувачів із застосуванням новітніх 

комп’ютерних технологій; 

– уміти популяризувати інформаційні ресурси бібліотек; 

– використовувати індивідуальні та масові форми задоволення інформаційних 

потреб користувачів; 

– засвоїти процеси організації книжкових виставок, ярмарок тощо;  

– оволодіти методикою проведення оглядів літератури; 

– опанувати процеси обслуговування користувачів з обмеженими фізичними 

можливостями; 

– засвоїти методику спілкуватися з різними категоріями читачів; 

– використовувати результати маркетингових досліджень у практичній діяльності 

бібліотеки та при розробці стратегії її діяльності. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть: 

– теоретичні основи та визначення базових понять і основних термінів курсу; 

– специфіку розширення функцій бібліотек і проблеми вирішення доступності до 

інформації та бібліотечних ресурсів в умовах переходу до суспільства знань; 

– зміст бібліотечно-інформаційної діяльності з огляду на забезпечення 

інтелектуальної свободи та доступності до інформації; 

– сутність інформаційних потреб користувачів та їх значення у бібліотечній 

діяльності; 

– основні властивості інформаційних ресурсів; 

– підходи до визначення та класифікації бібліотечно-інформаційних продуктів та 

послуг; 

– особливості сервісного підходу до діяльності бібліотеки та бібліотечного 

обслуговування; 

– структуру системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, її

 мету та завдання, принципи діяльності, суб’єкти, об’єкти, засоби і технологію; 

– теоретичні та практичні аспекти проведення соціологічних досліджень в 

бібліотеках; 

– місце, роль та значення маркетингу у діяльності сучасних бібліотек; 

– основи бібліотечної етики; 

– вітчизняний та зарубіжний  досвід бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план денної форми навчання 
 

Назви змістових модулів і тем 

  

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

лекції практ. лаб. пк інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль І.  

Теоретичні основи бібліотечно-інформаційного обслуговування 

Тема 1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

користувачів: мета, зміст, основні завдання 

10 2 2 2   4 

Тема 2. Типологія читачів бібліотек: історія, сучасні 

концепції 

12 2 2 2  2 4 

Тема 3. Інформаційні потреби користувачів: природа, 

сутність, структура, властивості. Методи вивчення 

інформаційних потреб користувачів бібліотек  

14 2 2 2  2 6 

Модульна контрольна робота І 2    2   

Разом за змістовим модулем І 38 6 6 6 2 4 14 

Змістовий модуль ІІ.  

Структура, організація та технологія бібліотечно-інформаційного обслуговування 

Тема 1. Структура підрозділів бібліотечно-

інформаційного обслуговування в різних типах 

бібліотек 

10 2 2     2 4 

Тема 2. Організація бібліотечно-інформаційного 

обслуговування в бібліотеках різних типів 

10 2 2 2   4 

Тема 3. Засоби і технологія бібліотечно-

інформаційного обслуговування в бібліотеках різних 

типів 

14 2  2   2 8 

Модульна контрольна робота ІІ 2    2   

Разом за змістовим модулем ІІ 36 6 6 2 2 4 16 

Змістовий модуль ІІІ.  
Система, форми і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування  

Тема 1. Бібліотечно-інформаційні послуги:  

характеристика, класифікація, проблеми вибору 

12 2  2  2  2  4 

Тема 2. Методика та організація популяризації 

інформаційних ресурсів та послуг бібліотек 

15 2 4 4   5  

Тема 3. Організація роботи інтернет-центру у 

бібліотеці 

6 2 2   2  

Модульна контрольна робота ІІІ 2    2   

Разом за змістовим модулем ІІІ 35 6 8 6 2 4 9 

Змістовий модуль ІV.  
Управління системою бібліотечно-інформаційного обслуговування 

Тема 1. Маркетингова стратегія в управлінні 

системою бібліотечно-інформаційного бслуговування 

4 2    2  

Тема 2. Паблік рілейшнз як система активізації 

популяризації й модернізації бібліотеки 

14 2 2  2  2 6 

Тема 3. Соціальне партнерство: концепція, сучасний 

стан, перспективи 

6 2 2    2  

Модульна контрольна робота ІV 2    2   

Разом за змістовим модулем ІV 26 6 4 2 2 6 6 

Усього годин  135 24 24 16  8 18 45 

 



 

 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І.  

Теоретичні основи бібліотечно-інформаційного обслуговування 
 

Тема 1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів: 

 мета, зміст, основні завдання 

Поняття про систему бібліотечно-інформаційного обслуговування. 

Характеристика основних компонентів системи бібліотечно-інформаційного 

обслуговування. Властивості системи бібліотечно-інформаційного обслуговування: 

цілісність, відповідність читацьким потребам, динамізм та взаємозв'язок із 

зовнішнім середовищем. Принципові основи бібліотечно-інформаційного 

обслуговування: повнота наданої інформації, задоволення інформаційних потреб 

користувачів. Вільний доступ до інформації та оперативність її отримання, 

альтернативний характер репрезентації документів. Диференційований підхід до 

обслуговування користувачів в контексті розвитку інформаційної культури 

особистості. Основні завдання бібліотечного сервісу на сучасному етапі.   

Основні поняття: бібліотека, бібліотечно-інформаційне обслуговування, 

суб’єкт бібліотечного обслуговування, об’єкт бібліотечного обслуговування, 

результат бібліотечного обслуговування, ресурси бібліотечного обслуговування. 

Рекомендовані джерела 

 Основна (базова): 2, 4      Додаткова:  1, 2, 3, 6, 7    
 

Тема 2. Типологія читачів бібліотек: історія, сучасні концепції 

Користувачі бібліотеки як контингент споживачів інформації. Еволюція 

поняття. Значення вивчення читачів і читання. Принципи, завдання та організація 

вивчення читачів і читання.  

Соціально-демографічні характеристики читачів бібліотек: стать, вік, освіта і 

професійна діяльність. Характеристика груп споживачів інформації в сучасному 

суспільстві. Відвідувачі бібліотек. Структура читацького контингенту бібліотек 

різних типів. 

Основні поняття: читач бібліотеки, споживач інформації, абонент 

бібліотеки,  користувач бібліотеки, користувач інформаційної установи,  

відвідувач, дослідник. 

Рекомендовані джерела 

 Основна (базова): 2, 4, 5      Додаткова: 9, 10, 11   
 

Тема 3. Інформаційні потреби користувачів:  

природа, сутність, структура, властивості. 

Методи вивчення інформаційних потреб користувачів бібліотек 

Сутність поняття «потреба». Потреби користувачів, які зумовлюють 

звернення до бібліотеки: потреби у навчанні, самоосвіті та самовдосконаленні, у 

спілкуванні, у відпочинку тощо. Найважливіші та похідні потреби – інформаційні. 

Поняття «інформаційна потреба», його зв’язок з поняттями «інформаційний 

інтерес», «інформаційний запит». Інформаційний інтерес на стадії інформаційно- 

споживчої діяльності, його характерні риси. Інформаційний запит користувача, 

його відповідність інформаційній потребі та бібліотечній діяльності користувача. 



 

 

 

 

Основні концепції формування інформаційних потреб. Інформаційно-

споживча діяльність. Класифікація інформаційних потреб. Механізм формування 

інформаційних потреб.  

Сутність інформаційних потреб. Потреба в інформації, на основі 

використання якої можливе формування нового знання. Структура бібліотечної 

діяльності користувача: потреби, установки, мотиви, мета, засоби і методи 

діяльності, результат, контроль та оцінка. 

Потреби в поточній і ретроспективній інформації та їх задоволення. Потреби 

у вузькотематичній і широкотематичній інформації. Потреби в галузевій і 

міжгалузевій інформації. Потреби у фактографічній і концептуальній інформації. 

Відмінності в інформаційних потребах фахівців різних галузей знань. специфіка в 

інформаційних потребах нових груп користувачів: депутатів, працівників 

адміністрацій, підприємств, фермерів, осіб, які втратили роботу і намагаються 

перекваліфікувалися тощо. Інформаційні потреби студентства. 

Передумови виникнення бібліографічних потреб. Документно-бібліографічні 

потреби. Вивчення ІП як одне з головних завдань обслуговування в бібліотеці.  

Методика вивчення інтересів, запитів, інформаційних потреб користувачів. 

Класифікація методів. Документні. Соціологічні. Аналітичні. Їх переваги і недоліки.  

Загальнонаукові методи соціологічної характеристики користувачів: спостереження, 

експеримент, опитування, анкетування, інтерв’ювання. 

Спеціальні методи: аналіз матеріалів бібліотечної статистики, аналіз читацьких 

формулярів. Читацька характеристика як підсумок комплексного вивчення 

користувачів. Узагальнення результатів вивчення читацьких інтересів. 

Основні поняття: потреба, інформаційна потреба, інформаційний інтерес, 

інформаційний запит, запит користувача бібліотеки, бібліографічний запит, 

культура читання.  

  Рекомендовані джерела 

 Основна (базова): 2, 3,       Додаткова: 9, 10, 11   
 

Змістовий модуль ІІ.  

Структура, організація та технологія  

бібліотечно-інформаційного обслуговування 
 

Тема 1. Структура підрозділів бібліотечно-інформаційного 

обслуговування в різних типах бібліотек 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування як система забезпечуючого типу, 

що складається з двох підсистем: 1) підсистема безпосереднього обслуговування 

читачів (читальний зал, кафедри видачі літератури, пункт прийому запитів, 

каталоги, фонд відкритого доступу); 2) підсистема забезпечуючого типу (довідково-

бібліографічний, методичний відділи, відділ комплектування, диспетчерська служба 

та ін.). Основні елементи, завдяки яким усі підсистеми об’єднуються в єдину 

систему бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів: потоки читачів; 

потоки книг, вимог, довідок; бібліотечні працівники, що розпоряджаються 

матеріально-технічною базою бібліотеки. 

Основні поняття: абонемент, читальний зал, бібліотечний пункт, пересувна 

бібліотека.  



 

 

 

 

Рекомендовані джерела 

 Основна (базова): 2, 4      Додаткова:  1, 2, 3, 4, 6, 7, 13  
 

Тема 2. Організація бібліотечно-інформаційного обслуговування в 

бібліотеках різних типів 

Стаціонарне обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі. 

Диференційоване обслуговування користувачів. Вивчення інтересів та запитів 

користувачів, формування потреб шляхом довідково-бібліографічної й 

інформаційної роботи. Відповідність форм абонементів і видів обслуговування. 

Форми абонементів: загальний, функціональний, галузевий, груповий 

абонементи. Техніка обслуговування користувачів на абонементі. Організація 

обслуговування читачів у читальному залі, його особливості. Загальні та 

спеціалізовані (за характером та видом документів, за рівнем читацької підготовки 

та ін.) читальні зали. Техніка роботи з обслуговування користувачів у читальному 

залі. Позастаціонарне обслуговування користувачів через пересувні бібліотеки, 

бібліотечні пункти, за допомогою бібліобуса, електронних засобів зв’язку. Форми 

позастаціонарного обслуговування: книгоносництво, бригадний абонемент, заочний 

бібліотечний абонемент. Техніка позастаціонарного обслуговування користувачів. 

Організація обслуговування користувачів за міжбібліотечним абонементом (МБА). 

Автоматизація процесів обслуговування. Типові норми часу на основні 

процеси надання послуг користувачам (обслуговування користувачів). 

Основні поняття: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент, 

бібліотечний пункт, пересувна бібліотека. 

Рекомендовані джерела 

 Основна (базова): 2, 3, 4      Додаткова:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13  
 

Тема 3. Засоби і технологія бібліотечно-інформаційного обслуговування в 

бібліотеках різних типів 

Бібліотека в системі задоволення потреб в знаннях, документі, інформації. 

Характеристика бібліотечно-інформаційних ресурсів та їх можливостей. 

Взаємозв’язок соціального середовища з системою організації обслуговування в 

бібліотеці. Бібліотечне, бібліографічне та інформаційне обслуговування, їх 

взаємозв’язок.  

 Організація обслуговування читачів у науковій, публічній та дитячій 

бібліотеках. Значення абонемента як форми обслуговування. Завдання 

функціонування абонемента. Структурні особливості абонементів, їх види: 

загальний, функціональний, груповий, галузевий, загальна характеристика. 

Специфіка роботи абонемента в бібліотеках різних типів. Загальна характеристика 

відкритого доступу: позитивні й негативні спекти. Технологічні процеси й операції в 

роботі абонемента. Заходи для збереження бібліотечних фондів.  

 Роль і місце читальних залів в обслуговуванні читачів. Система читальних 

залів в бібліотеках різних типів. 

Значення нестаціонарних форм бібліотечно-інформаційного обслуговування. 

Основні нестаціонарні форми обслуговування читачів: пересувні бібліотеки, 

бібліобуси, бібліотечні пункти. Груповий та сімейний абонементи. Обслуговування 



 

 

 

 

за міжбібліотечним абонементом.  Правила користування Міжнародним 

міжбібліотечним абонементом.  

Застосування сучасних технічних засобів в основних бібліотечно-

бібліографічних процесах як умова підвищення ефективності бібліотечного 

обслуговування.  

Основні поняття: бібліотечне обслуговування, бібліографічне 

обслуговування, інформаційне обслуговування, технологія бібліотечного 

обслуговування, абонемент, міжбібліотечний абонемент,  міжнародний 

міжбібліотечний абонемент,  груповий абонемент, сімейний абонемент, читальний 

зал, бібліобус, бібліотечний пункт.  

Рекомендовані джерела 

 Основна (базова): 2, 3, 4      Додаткова:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13  
 

Змістовий модуль ІІІ.  

Система, форми і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування 
 

Тема 1. Бібліотечно-інформаційні послуги:   

характеристика, класифікація, проблеми вибору 

Бібліотечна послуга як результат бібліотечного обслуговування. Бібліотечна 

послуга – результат діяльності бібліотеки із задоволення інформаційних, науково- 

дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотек. Бібліотечне 

обслуговування згідно з Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу». 

Класифікація (поділ) бібліотечних послуг на платні і безкоштовні. 

Нормативно-правові документи, що регламентують надання бібліотекою 

платних послуг. Основні види традиційних бібліотечних послуг: послуги, 

кінцевим результатом яких є видача документів у тимчасове користування; 

довідково- аналітичні послуги. 

Бібліотечно-бібліографічне обслуговування як система взаємопов’язаних між 

собою бібліотечних послуг: послуги поточного інформування; послуги, пов’язані з 

розкриттям складу фонду бібліотеки; навчально-консультаційні послуги, що 

допомагають орієнтуватися в бібліотеці; копіювальні послуги; унікальні, 

неповторювані послуги. 

Особливості інформації як товару. Офіційне визначення термінів 

«інформаційна продукція», «інформаційна послуга» в Законі України «Про 

інформацію». Інформаційна послуга – отримання і надання в розпорядження 

користувача інформаційних продуктів. Види інформаційних послуг: видання 

інформаційних матеріалів; ретроспективний пошук інформації; проведення 

маркетингових досліджень; дистанційний доступ до віддалених баз даних; послуги 

зв’язку. 

Основні поняття: бібліотечна послуга, інформаційна продукція, 

інформаційна послуга. 

Рекомендовані джерела 

 Основна (базова): 1        Додаткова:  14  
 

Тема 2. Методика та організація популяризації інформаційних 

ресурсів та послуг бібліотек 

Наочні форми інформування та рекомендації літератури. Книжкова виставка 

як основа наочного інформування. З історії впровадження книжкових виставок. 



 

 

 

 

Основні вимоги до книжкових виставок: оперативність, комфортність, наочність, 

доступність. Система виставкової роботи: тематичні, виставки нових надходжень. 

Методика підготовки та організації книжкових виставок.  

Особливості підготовки та експонування відкритих переглядів літератури.  

Виставки репродукцій, гравюр, естампів, афіш, плакатів, фотографій, 

художніх листівок.  

Усне інформування про літературу. Критико-аналітичне, позитивно-

ілюстративне, рекомендаційно-інформаційне спрямування форм усного 

інформування.   

Критико-аналітичні форми усного інформування про літературу: презентації 

книг, читацькі конференції, вечори запитань і відповідей тощо, методика підготовки 

і проведення. 

Позитивно-ілюстративні форми: літературні і літературно-музичні вечори, 

краєзнавчі вечори, художні читання, зустрічі з діячами культури і науки тощо. 

Методика їхньої підготовки і проведення. 

Рекомендаційно-інформаційні форми: огляди літератури, усні журнали, 

прем’єри книги, презентації книжкових виставок тощо.  

Види оглядів та вимоги до їх підготовки і проведення.  

Основні поняття: книжкова виставка, перегляд  літератури, огляд 

літератури, прем’єри книги, читацька конференція.  

Рекомендовані джерела 

 Основна (базова): 1, 3, 5       Додаткова:  5, 6, 7, 8, 13, 14  
 

Тема 3. Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці 

Реалізація проектів створення інтернет-центрів, його довготривала мета, 

розробка нової концепції діяльності бібліотек; залучення нових партнерів та 

сторонніх фахівців для адміністрування проекту; вдосконалення системи 

автоматизації бібліотеки. Підвищення професійного рівня працівників бібліотеки 

внаслідок проектної діяльності, створення сприятливих умов для впровадження 

передового вітчизняного та зарубіжного бібліотечного досвіду. Залучення нових 

читачів до безкоштовного використання ресурсів Інтернету, підготовка 

вебліографічних списків, інформаційна підтримка працівників галузей освіти, науки, 

культури, підприємництва та бізнесу. Формування позитивного іміджу бібліотеки, 

як публічного центру доступу до інформації, використання засобів реклами. 

Персонал інтернет-центрів. Досвід організації комп’ютеризованих місць до 

Інтернету в бібліотеках інших країн, що застосовують інноваційні технології 

відповідно до головної мети діяльності – забезпечення вільного доступу до 

інформації. 

Основні поняття: інтернет-центру у бібліотеці. 

Рекомендовані джерела 

 Основна (базова): 4        Додаткова:  2, 3, 4 
 

Змістовий модуль ІV.  

Управління системою бібліотечно-інформаційного обслуговування 
 

Тема 1. Маркетингова стратегія в управлінні  

системою бібліотечно-інформаційного обслуговування 



 

 

 

 

Маркетинг як соціально-економічна категорія. Види маркетингу. Основні 

функції і принципи бібліотечного маркетингу.  

Структура бібліотечного маркетингу: маркетингові дослідження попиту, 

потреб, складу реальних та потенційних користувачів бібліотеки, оцінка якості 

бібліотечних послуг, прогнозування попиту на послуги, моделювання репертуару та 

організація надання послуг, формування попиту, оцінка результатів.  

Формування і розвиток  маркетингового середовища бібліотеки. Структурні 

підрозділи бібліотеки, що здійснюють маркетингову діяльність. Вимоги до обсягу 

знань, вмінь бібліотечного маркетолога. 

Основні поняття: маркетинг, бібліотечний маркетинг, некомерційний маркетинг, 

маркетингова діяльність бібліотеки, спеціалізований маркетинговий відділ 

бібліотеки, управлінська функція маркетингу, ринок бібліотечних послуг, 

ефективне управління бібліотекою. 

Рекомендовані джерела 

 Додаткова:  12, 14 
 

Тема 2. Паблік рілейшнз як система активізації популяризації й модернізації 

бібліотеки 

 «Паблік рілейшнз» як система популяризації інформаційних ресурсів та 

послуг бібліотеки. Визначення поняття «паблік рілейшнз». Роль і значення 

застосування методів «паблік рілейшнз». Діяльність бібліотеки у справі залучення 

нових категорій читачів. Врахування психології читачів при організації «паблік 

рілейшнз». Створення та дотримання фірмового стилю: сприятливого бібліотечного 

середовища. Зовнішня діяльність. Інформування громадськості про послуги 

бібліотеки. Друковані видання бібліотек, вимоги до них. Використання Інтернет, 

аудіовізуальних засобів наочної інформації. Зв'язок з пресою, радіо, телебаченням. 

Публічні виступи. Залучення спонсорів та меценатів до спільної діяльності в 

організації бібліотечно-інформаційного обслуговування.   

Індивідуальна робота персоналу з різними категоріями користувачів для 

створення позитивного іміджу бібліотечно-інформаційного обслуговування.  

Основні поняття: паблік рілейшнз, фірмовий стиль.  

Рекомендовані джерела 

 Додаткова:  12, 14 
 

Тема 3. Соціальне партнерство: концепція, сучасний стан, перспективи 

Соціальне партнерство в бібліотечній справі. Фактори розвитку соціального 

партнерства в бібліотечній справі. Загальні напрямки соціального партнерства. 

Соціальне партнерство як фактор підвищення якості бібліотечно-інформаційного 

обслуговування місцевої громади.  

Основні поняття: бібліотека як соціально-комунікаційна структура, 

соціальне партнерство,  соціальне замовлення, соціальний діалог, колективні угоди 

Рекомендовані джерела 

 Додаткова:  12, 14 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів   

 

Вид діяльності студента  
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1. Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Відвідування 

практичних занять  1 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

3. Відвідування 

лабораторних занять  1 3 

 

3 1 1 3 

 

3 

 

1 

 

1 

4. Виконання завдання 

для самостійної роботи 5 3 15 4 20 

 

2 

 

10 

 

1 

 

5 

5. Робота на практичному 

занятті 10 3 

 

30 

 

3 

 

30 

 

3 

 

30 

 

2 

 

20 

6. Робота на 

лабораторному занятті 10 3 

 

30 1 10 3 

 

30 

 

1 

 

10 

7. Виконання модульної 

контрольної роботи 25 1 25 1  25 

 

1 

 

25 

 

1 

 

25 

Разом    109  92  104  66 

Максимальна кількість 

балів  371     

    

Розрахунок коефіцієнта  6,1         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії  її оцінювання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль І. 

Теоретичні основи  бібліотечно-інформаційного обслуговування 

1 Терміносистема бібліотечно-інформаційного обслуговування 

Ознайомитися із загальними положеннями Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». Зробити конспект Ст. 1, Розділу 

VII (Ст. 21, Ст. 22, Ст. 23)  

Вивчити та описати Правила користування публічною бібліотекою 

(за вибором студента), прослідкувати та описати «шлях 

користувача» від замовлання до отримання документа.  

4 

2 Сучасний читач бібліотеки та тенденції читання в Україні 

Ознайомитись з бібліотечною документацією: щоденником роботи 

відділу обслуговування; планом та річним звітом про роботу 

відділу обслуговування; результатами досліджень інформаційних 

потреб та запитів користувачів.   

На основі аналізу бібліотечної документації та власних 

теоретичних знань і спостережень створити характеристику 

сучасних користувачів.   (бібліотека за вибором студента)  

4 

3  Еволюція інформаційних потреб користувачів бібліотек як 

фактор бібліотечної трансформації 

Здійснити дослідження інформаційних потреб користувачів 

бібліотеки. (бібліотека за вибором студента) 

6 

Змістовий модуль ІІ.  

Структура, організація та технологія  

бібліотечно-інформаційного обслуговування 

4 Модель бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів у національних бібліотеках 

З’ясувати порядок обслуговування користувачів у національних 

бібліотеках. Права та обов’язки читачів. Законодавче 

регламентування.  

Ознайомитися з організацією і технікою роботи абонементів та  

читальних залів, обслуговуванням читачів по МБА.  

Скористатися довідково-бібліографічним та  інформаційно-

бібліографічним обслуговуванням. 

4 

5 Модель бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів в обласних універсальних наукових бібліотеках 

З’ясувати порядок обслуговування користувачів в обласних 

універсальних наукових бібліотеках. Права та обов’язки читачів. 

Законодавче регламентування.  

Ознайомитися з організацією і технікою роботи абонементів та  

читальних залів, обслуговуванням читачів по МБА.  

Скористатися довідково-бібліографічним та  інформаційно-

бібліографічним обслуговуванням. 

4 



 

 

 

 

6 Модель бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів у міських публічних бібліотеках 

З’ясувати порядок обслуговування користувачів у міських 

публічних бібліотеках. Права та обов’язки читачів. Законодавче 

регламентування.  

Ознайомитися з організацією і технікою роботи абонементів та  

читальних залів, обслуговуванням читачів по МБА.  

Скористатися довідково-бібліографічним та  інформаційно-

бібліографічним обслуговуванням. 

4 

7 Модель бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів у бібліотеках вищих навчальних закладів  

З’ясувати порядок обслуговування користувачів у бібліотеках 

вищих навчальних закладів. Права та обов’язки читачів. 

Законодавче регламентування.  

Ознайомитися з організацією і технікою роботи абонементів та  

читальних залів, обслуговуванням читачів по МБА.  

Скористатися довідково-бібліографічним та  інформаційно-

бібліографічним обслуговуванням. 

4 

Змістовий модуль ІІІ.  

Система, форми і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування   

8 

 

 

Популяризація інформаційних ресурсів та послуг бібліотек 

Відвідати 5 бібліотек м. Києва та визначити перелік інформаційно-

бібліотечних послуг, які вони пропонують користувачам. 

Визначити, чи є серед послуг  інноваційні.  

Запропонувати перелік нових видів послуг бібліотеки.  

4 

9 Методика організації книжкової виставки у бібліотеці 

Вивчити методику організації книжкової виставки. 

Ознайомитись з організацією книжкових виставок у конкретній 

бібліотеці. 

Вивчити одну виставку за схемою: 

– тема виставки; 

– цільове призначення; 

– читацьке призначення; 

– урахування психологічних факторів сприйняття: цілісності, 

вибірковості, порядок передачі документів, групування 

документів, використання кольору в оформленні, використання 

прийомів концентрування уваги глядачів, інтерес до виставки; 

додаткова інформація про виставку (оголошення, відсилка, 

реклама). 

5 

Змістовий модуль ІV.  

Управління системою бібліотечно-інформаційного обслуговування 

10 Паблік рілейшнз як система репрезентації бібліотеки 

Розробити план кампанії по зв'язках з громадськістю для бібліотеки 

(на власний вибір) орієнтуючись на внутрішню і зовнішню 

аудиторію. 

6 



 

 

 

 

Запропонувати серію комунікативних заходів для співробітників і 

адміністрації бібліотеки, ЗМІ, інших груп громадськості з метою 

підвищення популярності та формування впізнаваного іміджу. 

Розробити логотип бібліотеки: новий сучасний професійний 

креативний графічний знак, який буде сприяти її популяризації. 

 Запропонувати слоган, який доповнить зміст логотипу.  

 Разом 45 

 

Критерії оцінки результатів самостійної роботи 

У процесі виконання самостійної роботи викладач оцінює: 

− рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, винесеного на самостійне 

опрацювання; 

− вміння використовувати теоретичні знання при виконанні практичних задач; 

− обґрунтованість та логічність викладення самостійно вивченого матеріалу; 

− повноту розкриття теми дослідження; 

− оформлення матеріалів згідно з висунутими вимогами; 

− максимальна кількість балів за виконану роботу – 5. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Критерії і норми оцінювання модульної (контрольної) роботи 

Максимальна 

кількість 

балів - 25 

Критерії оцінювання 

 

25 - 20 
Завдання виконані якісно (90% - 100% виконання усіх розділів 

модульної (контрольної) роботи). 

19 - 15 

Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем правильних 

відповідей (89% - 75% виконання усіх розділів модульної 

(контрольної) роботи). 

14 - 10 

Завдання виконані якісно з середнім показником правильних 

відповідей (74% - 50% виконання всіх розділів модульної 

(контрольної) роботи). 

0-9 
Завдання не виконано (виконання 49% усіх розділів модульної 

(контрольної) роботи). 

 Модульний контроль проводиться в письмовій формі: письмове тестування, 

ведення таблиці, модульна контрольна робота. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Форма проведення: письмова. Екзамен у формі письмового тестування з 

практичним завданням. Максимальна кількість балів: 40 балів. Критерії оцінювання: 

тестування — 20 балів. Завдання з однією правильною відповіддю — 1 бал (усього 

20 балів). Практичне завдання — 20 балів 

Правильна відповідь на питання — 10 балів (усього 20 балів). 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.5. Орієнтований перелік питань для семестрового контролю 

1. Визначте особливості маркетингу в бібліотечно-інформаційному 

обслуговуванні. 

2. Запропонуйте позитивно-ілюстративні форми популяризації літератури в 

бібліотеці. 

3. Практичне завдання. Виконайте обліковий запис книговидачі у книжковому 

формулярі читача та у «Щоденнику роботи бібліотеки». 

4. З’ясуйте роль книжкової виставки в комплексі маркетингу і PR-заходів 

бібліотеки. 

5. Охарактеризуйте психолого-педагогічні основи спілкування бібліотекаря і 

читача. 

6. Практичне завдання. Запропонуйте нові форми організації бібліотечно-

інформаційного обслуговування осіб з обмеженими можливостями для 

Центральної спеціалізованої бібліотека для сліпих імені М. Островського. 

7. Визначте мету та основні завдання бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів. 

8. Охарактеризуйте паблік рилейшнз як систему популяризації бібліотек та їх 

послуг. 

9. Практичне завдання. Запропонуйте перелік інноваційних послуг бібліотеки 

для різних категорій читачів, користувачів, відвідувачів.   

10. Проаналізуйте категорії споживачів інформації наукових бібліотек та 

особливості їх обслуговування. 

11. Охарактеризуйте проблеми платних бібліотечних послуг і досвід їх 

використання. 

12. Практичне завдання. Створіть макет книжкової виставки за рекомендаційним 

бібліографічним посібником.  

13. З’ясуйте, чим зумовлене розширення номенклатури бібліотечних послуг 

(з досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек). 

14. Проаналізуйте структуру підрозділів бібліотечно-інформаційного 

обслуговування наукових бібліотек. 

15. Практичне завдання. Використовуючи сайт Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого, прорекламуйте Поліметричну базу даних 

статей з періодичних видань. 

16. Охарактеризуйте наочні форми інформування та рекомендації літератури. 

17. Дослідіть професійні інформаційні потреби читачів бібліотеки, шляхи їх 

виявлення та задоволення. 

18. Практичне завдання. Складіть технологічну карту процесів: 

- виконання читацького запиту на абонементі; 

- виконання читацького запиту в читальному залі; 

- робота бібліотекаря з читачами-боржниками на абонементі. 

19. Оцініть новітні технології в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні 

користувачів бібліотек. 

20. Запропонуйте методику вивчення інформаційних потреб читачів бібліотек. 

21. Практичне завдання. Використовуючи електронні ресурси бібліотек, складіть 

список професійних періодичних видань в галузі інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи та зробіть порівняльну їх характеристику за такими 



 

 

 

 

параметрами: читацька аудиторія; теоретична чи практична спрямованість 

видання; оперативність виходу; актуальність матеріалів;  тривалість існування; 

тираж; спосіб поширення. Результати порівняльного аналізу оформіть у 

вигляді таблиці.  

22. Проаналізуйте методику та організацію популяризації інформаційних ресурсів 

бібліотеки. 

23. Обґрунтуйте потреби, настанови, мотиви стосовно читання та відвідування 

бібліотеки. 

24. Практичне завдання. Враховуючи умови соціально-економічних змін, 

визначте мету та стратегічні напрями діяльності бібліотеки. 

25. Охарактеризуйте сучасну проблематику соціологічних досліджень в 

бібліотеках України. 

26. Визначте рекомендаційно-інформаційні форми інформування про літературу в 

бібліотеці. 

27. Практичне завдання. Проаналізуйте модель бібліотечно-інформаційного 

обслуговування читачів Наукової бібліотеки Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». 

28. Охарактеризуйте структуру і систему організації доступу до інформації в 

бібліотеках. 

29. Визначте забезпечення інформаційних професійних потреб керівників 

юридичної галузі. 

30. Практичне завдання. До теми соціологічного дослідження «Бібліотека в 

інформаційному просторі міста» визначте мету, завдання, об’єкт та предмет. 

31. Охарактеризуйте історію, сучасний стан вивчення читачів бібліотек та їх 

інформаційних потреб. 

32. Спрогнозуйте перспективи розвитку бібліотек в умовах розповсюдження 

автоматизованих технологій. 

33. Практичне завдання. Використовуючи електронні ресурси бібліотек, складіть 

список нової літератури для інформування фахівців юридичної галузі .  

34. Проаналізуйте особливості організації обслуговування дітей та юнацтва (з 

досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек). 

35. Оцініть доступ до ресурсів Internet як інформаційний сервіс сучасної 

бібліотеки. 

36. Практичне завдання. Складіть проект інформаційної зони бібліотеки. У 

проекті варто передбачити: 

- розкриття структури бібліотеки, режим роботи відділів обслуговування; 

- правила користування бібліотекою; 

- популяризацію фондів та рекламу послуг; 

- режим   роботи  культурно-просвітницьких,   спортивних закладів регіону; 

- інформацію про роботу місцевих владних органів.  

37. Проаналізуйте історію, сучасні концепції типології читачів та читацьких груп. 

38. Дослідіть еволюцію інформаційно-бібліотечного середовища та технологій 

інформаційного сервісу. 

39. Практичне завдання. Запропонуйте інноваційні методи обслуговування 

споживачів інформації наукових бібліотек на прикладі роботи Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 



 

 

 

 

40. Охарактеризуйте організацію обслуговування читачів у публічній бібліотеці. 

41. Оцініть всі аспекти методики та організації популяризації інформаційних 

ресурсів бібліотеки. 

42. Практичне завдання. Складіть анкету для вивчення рівня інформаційно-

бібліографічної культури користувачів. 

43. Оцініть всі аспекти віртуальної книжкової виставки як інноваційної форми 

репрезентації документно-інформаційних ресурсів бібліотеки.  

44. Охарактеризуйте соціально-культурну діяльність бібліотек різних систем і 

відомств. 

45. Практичне завдання. Проілюструйте процес прийому вимог та запису видачі 

документів у формулярі читача на прикладі Державної бібліотеки України для 

юнацтва. 

46. Обґрунтуйте напрями діяльності маркетингової служби в бібліотеці. 

47. Спрогнозуйте перспективи розвитку бібліотек в умовах розповсюдження 

автоматизованих технологій. 

48. Практичне завдання. Складіть план проведення бібліографічного уроку 

«Незгасне світло слова Кобзаря» для учнів 10 класу шкільної бібліотеки. 

49. Проаналізуйте сутність бібліотечної послуги як кінцевого продукту сервісного 

обслуговування.  

50. Оцініть методику й організацію культурно-дозвіллєвої діяльності сучасних 

бібліотек. 

51. Практичне завдання. Запропонуйте інноваційні форми організації 

бібліотечного обслуговування дітей. 

52. Проаналізуйте сутність бібліотечної реклами, її значення, функції.  

53. Здійсніть порівняльний аналіз функцій бібліотекаря та інформаційного 

спеціаліста в системі інформаційного сервісу. 

54. Практичне завдання. Складіть план використання науково-допоміжного 

бібліографічного посібника в обслуговуванні читачів бібліотеки. 

55. Проаналізуйте технологію індивідуального обслуговування користувачів 

бібліотеки.  

56. Опишіть професійні настанови бібліотекарів як фактор впливу на формування 

читацької аудиторії публічних бібліотек.  

57. Практичне завдання. Використовуючи послугу «Міжбібліотечний абонемент» 

Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, 

здійсніть замовлення літератури.  

58. Проаналізуйте специфіку масової роботи з користувачами бібліотеки.  

59. Оцініть бібліотечно-інформаційні ресурси Інтернет та доступ до інформації 

публічних бібліотек. 

60. Практичне завдання. Використовуючи електронний каталог Київської 

обласної бібліотеки для дітей, підготуйте рекомендаційний список літератури 

«На допомогу соціальному педагогу».  

61. Охарактеризуйте портрет сучасного читача та тенденції читання в Україні. 

62. Опишіть досвід організації обслуговування осіб з обмеженими можливостями 

користування бібліотекою.  

63. Практичне завдання. Запропонуйте нетрадиційні форми і методи 

популяризації літератури серед читачів юнацького віку. 



 

 

 

 

64. Дослідіть законодавче регулювання бібліотечно-інформаційної діяльності. 

65. Проаналізуйте професійні інформаційні потреби різних категорій читачів, 

шляхи їх виявлення та задоволення. 

66. Практичне завдання. Прорекламуйте видання  Овчінніков, В. С. Історія 

книги [Текст] : [навч. посіб. для студ., які навчаються за спец. «Образотв. 

мистец.»] / В. С. Овчінніков.  – Львів : Світ, 2005. Кн. 1-3 : Кн. 1-3, 2005. –  414 

с. : іл.  

67. Проаналізуйте модель технології бібліотечно-інформаційного обслуговування. 

68. Охарактеризуйте усні форми інформування та рекомендації літератури. 

69. Практичне завдання. Підготуйте рекламну кампанію щодо масового заходу у 

бібліотеці, навчальному закладі, засобах масової інформації. Окресліть коло 

необхідного реквізиту. 

70. З’ясуйте роль публічної бібліотеки в стратегіях подолання цифрової 

нерівності: напрями та форми. 

71. Проаналізуйте комплексні форми популяризації документів та інформації. 

72. Практичне завдання. Проаналізуйте основні етапи підготовки електронних 

книжкових виставок та запропонуйте їх перелік для фахівців медичної галузі.  

73. Дослідіть історію, сучасний стан вивчення читачів бібліотек та їх 

інформаційних потреб. 

74. Доведіть, що культура читання є провідним критерієм загальної класифікації 

читачів.  

75. Практичне завдання. Розробіть план підготовки і проведення Дня інформації 

для вчителів початкових класів шкільної бібліотеки. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів  

 Відмінно 90-100  

Дуже добре 82-89  

Добре 75-81  

Задовільно 69-74  

Достатньо 60-68  

Незадовільно 0-59  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Рекомендована література 

Законодавчі акти 

1. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» № 35/95-ВР від 27.01.1995 

р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №7. –

 ст. 45. –URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80 

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» № 1561-ІІІ від 16.03.2000 р. [Електронний ресурс] // Відомості 

Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – ст. 177. – URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1561-14   

3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 

22 травня 2003 р. – № 851-ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. - № 36. – Ст. 

275 

4. Закон України «Про інформацію» № 2657-XII  від 02.10.1992 р. [Електронний 

ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – ст. 651. – URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

5. Закон України «Про науково-технічну інформацію» № 3322-XII від 25.06.1993 р. 

[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №33. ст.346. –

URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 
 

Основна  
1. Андрухів, А. І. Електронні послуги в бібліотечній справі [Текст] : навч. посіб. / 

А. Андрухів, Р. Голощук, М. Сокіл ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. 

політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 135 с. : іл., табл.(Серія 

”Інформація. Комунікація. Документація”; вип. 8) 

2. Бачинська, Н. А. Бібліотекознавство [Текст] : [посіб. для ВНЗ спец. 029 

”Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”] / Н.А. Бачинська, Г. В. Салата ; Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. – Київ : 

Медінформ, 2016. – 241 с. 

3. Бібліотечне спілкування як чинник якості обслуговування [Текст] : метод. рек. / 

Упр. культури Черкас. облдержадмін., Комун. закл. ”Обл. універс. б-ка ім. Т. 

Шевченка” Черкас. облради ; [підгот. Л. С. Шумко ; ред. Г. С. Круглякова]. – 

Черкаси : ОУНБ ім. Т. Шевченка, 2013. – 20 с. 

4. Ісаєнко, О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування 

[Текст] / Олександр Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. – Київ, 2011. – 158 с. 

5. Мерчандайзинг у бібліотеці, або як полегшити вибір книги читачу [Текст] : 

консультація / М-во культури України, Нац. б-ка України для дітей ; [авт.-уклад.: Н. 

І. Безручко]. – Київ : Нац. б-ка України для дітей, 2015. – 19 с. : іл. – (Бібліотечний 

формат для дітей – нова якість у новому столітті) 

 

Додаткова 

1. Білик, О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України 

– шлях до самообслуговування [Текст] / О. Білик // Бібл. планета. – 2016. – № 1. –  С. 

30-36 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1561-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12


 

 

 

 

2. Бондаренко, В. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи 

: [монографія] / Вікторія Бондаренко ; наук. ред. Тетяна Гранчак ; НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 276 с. 

3. Вилегжаніна, Т. Моделі бібліотечного обслуговування [досвід організації бібл. 

мережі в країнах світу] [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 

4-6 

4. Іваницька, Т. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – нові 

можливості [Текст] / Т. Іваницька, Н. Фадєєва // Вища шк. – 2011. – № 4. – С. 113–

122. 

5. Кулик, Є. В. Чинники ефективного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у практиці бібліотечно - інформаційного обслуговуванняюнацтва [Текст] 

/ Є. В. Кулик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 

1. – С.101-108 

6. Кулик, Є. Тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування 

юнацтва [Текст] / Євгенія Кулик // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 37-

40 

7. Кунанець, Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з 

особливими потребами: історія та сучасність [Текст] : монографія / Н. Е. Кунанець ; 

Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Гал. вид. спілка, 2013. – 439 с. 

8. Лисенко, Л. Бібліотечний квест як дієва форма популяризації читання та 

вітчизняної книговидавничої продукції [досвід Полтавської ОУНБ]  [Текст] / 

Лариса Лисенко // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 3. – С. 56-58 

9. Новальська, Т. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ 

– початок ХХІ ст.)  [Текст] : монографія / Т. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистец. – Київ , 2005. – 250 с.  

10. Проведення соціологічного дослідження у бібліотеці : консультація [Текст] / М-

во культури України, Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; [авт.-уклад. О. Б. 

Петренко, Н. М. Загоруйю]. – Київ : Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей», 2012. 

– 20 с. : іл., табл. 

11. Прокопенко, Л. І Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних 

наукових бібліотек України [Текст] / Л. І. Прокопенко ; М-во культури України, 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2015. – 218 с. : табл.  

12. Хіміч, Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового 

менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек / Я. О. Хіміч ; Укр. бібл. асоц., 

Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформ.-бібл. освіти, 

Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-Книга, 2012. – 84, [2] с. : іл., 

табл.(Із книгою – по життю!) 

13. Цяпало, Л. Перша Львівська Медіатека як інноваційний бібліотечний простір [на 

базі ЦМБ м. Львова]  [Текст] / Л. Цяпало, Н. Білута, Д. Данильченко // Бібл. планета. 

– 2016. – № 1. – С. 21-22 

14. Шевченко, І. О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних 

технологій та Інтернету в бібліотеці [Текст] / І. О. Шевченко ; Укр. бібл. асоц., Нац. 

акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформ.-бібл. освіти, 

Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-Книга, 2012. – 73, [2] с. : іл. 

– (Із книгою – по життю!) 

 



 

 

 

 

 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка [Електронний 

ресурс] : [офіц. сайт]. – URL : http://library.kubg.edu.ua  

2. Державна бібліотека України для юнацтва [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – 

URL : http://4uth.gov.ua/library/index.htm 

3. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» 

[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – URL : http://www.ukrbook.net 

4. Державна науково - педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського 

[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – URL : http://www.dnpb.gov.ua/  

5. Міністерство культури України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – URL :  

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index 

6. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – URL : http://www.library.ukma.edu.ua/  

7. Науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут»  [Електронний ресурс] : 

[офіц. сайт]. – URL : http://library.kpi.ua/  

8. Національна бібліотека України  для дітей [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – 

URL : http://chl.kiev.ua/ 

9. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : електронні 

інформаційні ресурси НБУВ [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – URL : 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua 

10. Національна історична бібліотека України [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – 

URL : http://nibu.kiev.ua/  

11. Національна наукова медична бібліотека України  [Електронний ресурс] : [офіц. 

сайт]. – URL :  http://www.library.gov.ua/ 
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8. Навчально-методична карта дисципліни «Обслуговування в бібліотеці» 

Разом 135 годин, з них:  лекції – 24 год., практичні заняття – 24 год., лабораторні заняття – 16 год.,  

індивідуальна робота – 18 год., самостійна робота – 45 год., модульний контроль – 8 год. 
Модулі Змістовий модуль І. Змістовий модуль ІІ. 

Назва 

модуля 

Теоретичні основи 

 бібліотечно-інформаційного обслуговування 

Структура, організація та технологія 

 бібліотечно-інформаційного обслуговування  

Лекції 1 2 3 4 5 6 

Дати       

Теми 

 лекцій 

Бібліотечно-

інформаційне 

обслуговування 

користувачів: 

мета, зміст, 

основні завдання 

Типологія  

читачів бібліотек: 

історія, сучасні 

концепції 

Інформаційні 

потреби 

користувачів: 

сутність, структура, 

властивості.  

Методи вивчення 

інформаційних 

потреб користувачів 

бібліотек  

Структура  

підрозділів 

бібліотечно-

інформаційного 

обслуговування в 

різних типах 

бібліотек 

Організація 

бібліотечно-

інформаційного 

обслуговування в 

бібліотеках різних 

типів 

Засоби і технологія 

бібліотечно-

інформаційного 

обслуговування в 

бібліотеках різних 

типів 

Теми  

практичних 

занять 

 

Законодавче 

регулювання 

бібліотечно-

інформаційної 

діяльності 

Типологія  

читачів бібліотек 

Дослідження 

інформаційних 

потреб користувачів 

бібліотек  

Організаційна 

структура підрозділів 

бібліотечно-

інформаційного 

обслуговування 

користувачів 

Техніка роботи 

бібліотекаря 

абонементу і 

читального залу 

Сучасні технології в 

бібліотечно-

інформаційному 

обслуговуванні 

користувачів 

Теми  

лабораторних 

занять 

 

Система 

бібліотечного 

обслуговування: 

загальна 

характеристика 

Соціологічний 

портрет читача: 

історичний 

екскурс і 

сучасність 

Інформаційна 

потреба як складова 

інформаційної 

культури 

особистості 

 Організація сервісу 

в бібліотеках для 

різних груп 

користувачів  

 

Самостійна 

робота  

Табл. 6.2 Табл. 6.2 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

 

Модульна контрольна робота  2 

 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен 

 



 

 

 

 

Модулі Змістовий модуль ІІІ. Змістовий модуль ІV. 

Назва 

модуля 

Система, форми і методи  

бібліотечно-інформаційного обслуговування   

Управління системою  

бібліотечно-інформаційного обслуговування 

Лекції 7 8 9 10 11 12 

Дати       

Теми 

 лекцій 

Бібліотечно-

інформаційні 

послуги:  

характеристика, 

класифікація, 

проблеми вибору 

Методика та організація 

популяризації 

інформаційних ресурсів та 

послуг бібліотек  

Організація  

роботи інтернет-

центру у бібліотеці 

 

Маркетингова 

стратегія в 

управлінні 

системою 

бібліотечно-

інформаційного 

обслуговування 

Паблік рілейшнз 

як система 

активізації 

популяризації й 

модернізації 

бібліотеки  

Соціальне 

партнерство: 

концепція, 

сучасний стан, 

перспективи  

Теми  

практичних 

занять 

 

Моделювання 

оптимальної  

номенклатури 

бібліотечних послуг 

Методика 

організації 

книжкових 

виставок у 

бібліотеках 

Методика 

створення 

буктрейлерів 

Методика 

обслуговування 

користувачів в 

інтернет-центрі 

бібліотеки 

 Розробка 

рекламних 

матеріалів про 

діяльність 

бібліотеки 

Створення нових 

моделей 

соціального 

партнерства 

бібліотеки 

Теми  

лабораторних 

занять 

 

Система  

організації 

 надання послуг у 

бібліотеках 

Масова 

робота у 

бібліотеці: 

традиції та 

інновації  

Культурно-

просвітницька 

діяльність 

бібліотеки 

  Бібліотечна 

реклама як 

важливий засіб 

формування 

позитивного 

іміджу в 

суспільстві 

 

Самостійна 

робота  

Табл. 6.2 Табл. 6.2 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 3 

 

Модульна контрольна робота  4 

 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен 

 

 


