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Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Статус дисципліни
відповідно до
навчального плану
Курс
Семестр

вибіркова навчальна дисципліна

Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/
кількість годин

5,5 кредити ЄКТС/165 годин (лекційні- 48 год., практичні заняття 32 год., для самостійної роботи студентів визначено - 85 год.)

Мова викладання

українська мова

ІІ курс
ІV семестр
Семестровий контроль диференційований залік – ІV семестр

Що буде вивчатися
(предмет навчання)
Чому це цікаво /
потрібно вивчати
(мета, завдання)

Предметом навчання є діяльність теоретичного та практичного
характеру державних структур, громадських товариств, суспільства
загалом щодо виявлення, вивчення, збереження, охорони та
популяризації об’єктів культурної спадщини України.
Об’єктом вивчення є цифрова культурна спадщина.
Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців знань і
навичок щодо створення цифрового фонду документації культурної
спадщини; пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел, здатність знаходити, аналізувати, досліджувати та
узагальнювати інформацію про цифрові об’єкти культурної
спадщини та сприяти підвищенню ефективності та результативності
функціонування інфраструктурних складових інформаційної,
бібліотечної та архівної справи.
Завдання дисципліни:
 розглянути міжнародні та державні програми і стратегії зі
збереження та розвитку цифрової культурної спадщини України;
 ознайомити з світовою та вітчизняною законодавчою базою,
щодо збереження культурної спадщини України;
 поглибити знання про міжнародний досвід регулювання
культурної політики та створення цифрового фонду документації
культурної спадщини;
 поглибити знання щодо стану історико-культурного цифрового
ресурсу в Україні та включення його до системи документаційного
регулювання;
 сформувати розуміння важливості перспектив розвитку
документальних цифрових систем і ресурсів культурної спадщини в
соціокомунікаційному просторі культури України.

Пререквізити
(попередні
компетентності,
необхідні для
вивчення дисципліни)

Пореквізити
(компетентності,
отримані після
вивчення дисципліни)

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Критерії
оцінювання
(екзаменаційна
політика)
(Відповідно до
робочої програми
навчальної
дисципліни)

Як можна
користуватися
набутими знаннями
і вміннями
(компетентності)

Навчальна
дисципліна
«Цифрова
культурна
спадщина»
відноситься до дисциплін вільного вибору студента за напрямком
029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» і спирається на
компетентності, що здобуті в результаті засвоєння дисциплін:
«Історія
української
державності
та
культури»,
«Документознавство», «Бібліотекознавство», «Історія України»
«Історія української державності та культури».
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні
проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи
або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і
методів інформаційної, бібліотечної та архівної справи і
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов
відповідно до компетентностей освітньої програми «Документноінформаційні системи та ресурси» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа».
ПРН1.Поточного стану досліджень у галузі документознавства та
державного управління.
ПРН7.Уміння створювати електронні документи в різних форматах.
ПРН11. Визначення сучасних методів дослідження та інструментів
у сфері електронного документознавства та менеджменту.
ПРН12. Аналіз сучасних видів інформаційного пошуку, сутності і
значення інформаційної, бібліографічної та архівної евристики.
ПРН15.
Оцінка
достовірності,
коректності,
надійності
представленої інформації та формування баз даних.
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 48 балів.
2. Самостійна робота (індивідуальна науково-дослідна робота) – 30
балів.
3. Диференційований залік – 20 балів.
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.
Здобувачам освітньої програми: «Документно-інформаційні
системи та ресурси»:
Демонструвати загальні компетентності:
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з уже
наявними; спроможність аналізувати явище, ситуацію, проблему,
враховуючи різні параметри, фактори, причини; здатність
адаптувати мислення для вирішення задач в змінених умовах чи
нестандартних ситуаціях
ЗК4. Когнітивна гнучкість. Комплексне розв’язання проблем.
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
інформаційних ресурсів, різних джерел (електронних, письмових,
архівних та усних) до виконання конкретних практичних завдань.
ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт.
ЗК6. Взаємодія та ведення перемовин. Здатність працювати в

команді. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:
ФК1.
Здатність
забезпечувати
відбір,
аналіз,
оцінку,
систематизацію,
моніторинг,
організацію,
зберігання,
розповсюдження та надання в користування інформації та знань у
будь-яких форматах. Аналітико-синтетична переробка інформації,
готувати відповідні аналітичні огляди, реферати наукових статей і
монографій.
ФК4. Здатність аналізувати закономірності функціонування потоків
та масивів документів та електронних даних.
ФК5.Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську
документацію відповідно до чинних стандартів.
Знання бібліотечно-інформаційного та архівного законодавства,
документів державних органів влади і управління; статутів
інформаційних установ різних типів і видів; уміння забезпечувати
виконання операцій з перетворення ресурсів у продукцію;
можливість на основі стандартних методик складати статистичні і
інформаційні звіти, вести облікову документацію; створювати
умови для підвищення культури персоналу установи, його
безперервної освіти.
ФК10. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем
автономності.
Навчальна логістика

Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять
Кількість годин
№
Номер і назва теми*
Самостійна
п/п
Лекції Семінари
робота

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

Частина 1. Теоретичні основи дослідження культурної спадщини
Історичні передумови формування і
становлення культури. Поняття культура,
4
2
6
цифрова культура, цифрова культурна
спадщина
Державна політика в галузі культури
2
2
4
України
Законодавча та нормативно-правова база
2
2
4
сфери охорони та збереження культурної
спадщини
Культурні пам’ятки – особлива сфера
4
2
10
опікування держави: реєстрація, облік,
забезпечення збереження
Збереження цифрової культурної
2
2
6
спадщини: основні проблеми, завдання
принципи відбору
Критерії відбору об’єктів історико2
2
6
культурної спадщини для оцифрування
Нематеріальна культурна спадщина
4
2
8
України: сутність, значення, особливості
Частина 2. Міжнародний досвід охорони культурної спадщини
Діяльність ЮНЕСКО в галузі розвитку
міжнародних
проектів
цифрової
4
2
4
культурної спадщини
ЮНЕСКО та міжнародне законодавство
6
в галузі поняттєвого апарату культурної
4
2
спадщини і культурних цінностей
Міжнародний досвід провідних західних
6
4
2
держав у регулюванні культурної

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Інформаційне
забезпечення
з фонду та репозитарію
НАКККІМ

політики та створення цифрового фонду
документації культурної спадщини
Міжнародні стандарти у створенні
цифрового фонду документації
4
2
культурної спадщини
Міжнародні проєкти із збереження та
надання доступу до об'єктів
4
2
національного надбання
Розділ 3. Бібліотечні цифрові проєкти
Оцифрування бібліотечних фондів та
2
2
створення цифрових бібліотек
Електронна бібліотека «Культура
2
2
України» в системі електронних ресурсів
бібліотеки
Зведений каталог оцифрованих видань
2
2
публічних бібліотек України
Електронна бібліотека «Україніка» –
2
2
унікальний інтегрований ресурс
цифрової культурної спадщини
Всього:
48
32

4

6

4
4
3
4
85

Форма контролю: диференційований залік.
Види занять:
Лекційні, практичні заняття, самостійна робота.
Методи навчання:
– вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);
– практичний метод (практичні заняття);
– наочний метод (ілюстративний та демонстративний);
– самостійна робота з навчально-методичною літературою
(конспектування, структурування із зазначенням тез виступу,
рецензування, анотування);
– інформаційні методи
новітніх комп’ютерних технологій
(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані тощо);
– проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, написання
рефератів, тез та статей);
– проектний метод (індивідуальна науково-дослідна робота).
Форми навчання:
Денна (очна), заочна, дистанційна.
Рекомендовані джерела:
Основні: (Базові)
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73/298 від 19.11.98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-98.
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