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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 

Навчальна дисципліна «Бібліотекознавчі та архівознавчі дослідження» є однією з 

провідних дисциплін бібліотекознавчо-архівознавчого циклу, яка вивчається в II семестрі для 

професійної та дослідницької підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, 

що формують фахівця з бібліотекознавства, архівознавства, бібліографознавства, 

документознавства, інформаційних технологій та інших наук бібліотекознавчо-архівознавчого 

циклу.  

Навчальна дисципліна розроблена відповідно до наказу № 202-с від 06 червня 2019 року . 

«Про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами на 2019–2020 н. р.». 

 

2.  Мета дисципліни: 

Метою викладання дисципліни «Бібліотекознавчі та архівознавчі дослідження» є 

формування у майбутніх фахівців знань і навичок щодо розв’язування комплексних проблем в 

галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності з інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань, цілісного професійного розуміння процесів і явищ, закономірностей та особливостей 

досліджень, що проводились і проводяться у бібліотекознавстві та архівознавстві, їх сучасної 

організації як особливого напряму дослідницької діяльності; ознайомлення з головними 

документно-інформаційними інституціями, що їх проводять. 

Вивчення дисципліни спрямоване на розвиток особистості як майбутнього фахівця, 

здатного розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності в інформаційній, бібліотечній, архівній та документознавчій сферах, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

 

3. Завдання:  

- формування у студентів уявлення про сучасні бібліотекознавчі та архівознавчі 

дослідження;  

- ознайомлення з історичним розвитком, традиціями, досягненнями і перспективами 

розвитку вітчизняного бібліотекознавства та архівознавства;  

- знання нормативних та керівних документів регламентуючих бібліотекознавчі та 

архівознавчі дослідження;  

- опанування методологією бібліотекознавчих та архівознавчих досліджень; 

- вироблення навичок науково-дослідної роботи, організації і проведення соціологічних 

досліджень; 

- орієнтування у бібліотекознавчих та архівознавчих дослідженнях провідних документно-

інформаційних інституцій України; 

- уміння формувати базу даних щодо дисертаційних досліджень з бібліотекознавства та 

архівознавства незалежної України;  

 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

 

     Інтегральна компетентність: 

-  здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності в інформаційній, бібліотечній та архівній сфері, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

 

       Загальні компетентності: 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

 

       Фахові  компетентності: 

 -    здатність до розуміння особливостей реалізації інноваційної політики в інформаційній 

галузі, здійснення проєктної діяльності, застосування ефективних засобів модернізації 

функціонування бібліотек, архівів та інших інформаційних установ; 

.   -  здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у інформаційній, бібліотечній та архівній справі та дотичних до неї  



міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з 

інформаційної та суміжних галузей. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

1.1 

Знати особливості сучасних 

бібліотекознавчих та архівознавчих 

досліджень, етапи їхнього 

становлення та методологію  

Лекція Усне опитування, 

перевірка 

виконання завдань 

20% 

2.1 

Володіти загальними принципами 

науково-дослідної роботи, 

методикою пошуку наукової 

інформації 

Лекція Усне опитування, 

перевірка 

виконання завдань 

20% 

2.2 

Вміти аналізувати стан 

бібліотекознавчих та архівознавчих 

досліджень та орієнтуватись в 

бібліотекознавчих та архівознавчих 

дослідженнях документно-

інформаційних інституцій України 

Лекція Усне опитування, 

перевірка 

виконання завдань 

20% 

3.1 

Застосовувати отримані теоретичні 

знання у практичному орієнтуванні 

щодо бібліотекознавчих та 

архівознавчих досліджень 

Лекція Усне опитування, 

перевірка 

виконання завдань 

20% 

4.1 

Самостійно здійснювати 

бібліографічний пошук у «Літописах 

авторефератів дисертацій» та 

формувати базу даних 

дисертаційних досліджень з 

бібліотекознавства та архівознавства 

Лекція Усне опитування, 

тестові завдання 

20% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 2.2 3.1. 4.1 

Мати передові концептуальні та методологічні знання з 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи на межі 

предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні 

для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні 

останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та здійснення інновацій 

ПРН1  ПРН1   

Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і 

нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні 

проблеми інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати 

результати досліджень у наукових публікаціях у провідних 

міжнародних наукових виданнях 

 ПРН2  ПРН2  

Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні 

методи аналізу даних великого обсягу та складної структури, 

спеціалізовані бази даних та інформаційні системи 

 ПРН3   ПРН3 

Глибоко розуміти загальні принципи та методи гуманітарних      



наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати 

їх у власних дослідженнях у сфері інформаційних наук, 

бібліотекознавства, та архівознавства та у викладацькій 

практиці 

ПРН4 

Уміти критичного мислити, оцінювати та синтезувати 

інноваційні ідеї в галузі інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи 

  ПРН5  ПРН5 

 

7. Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього процесу в 

НАКККіМ» (від 31 жовтня 2018 р. наказ №187-0). 

 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- підсумкове оцінювання: диференційований залік 
7.2 Організація оцінювання: 

Контроль за якістю навчання аспіранта здійснюється за 100-бальною системою. Загальну 

кількість балів аспіранта формують семестрові бали, отримані з усіх тем згідно плану змістових 

розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі тестування), презентації тощо; бали, 

отримані за виконання  самостійних завдань; а також бали, які отримані за підсумкову роботу 

(залік). 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка за шкалою 

НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 

чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100 Відмінно А 

82-89 Добре В 

74-81 С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59 Незадовільно FX 

1-34 F 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

Лекції 
Самостійна 

робота 
Всього 

Частина 1. Теоретичні основи бібліотекознавчих та архівознавчих досліджень 

1. 

Тема 1. Структура та завдання навчального курсу. 

Основи науково-дослідної роботи в галузі 

бібліотечної та архівної справи 

2 2 4 

2. 
Тема 2. Пошук та систематизація інформаційного 

забезпечення наукового дослідження 
2 2 4 

3. 
Тема 3. Науково-дослідницька робота українських 

бібліотек 
2 4 6 

4. 
Тема 4. Методологія бібліотекознавчих та 

архівознавчих досліджень 
2 4 6 

5. 

Тема 5. Техніка дослідження. Використовування 

методів наукового пізнання. Застосування логічних 

законів і правил 

2 4 6 

6. 
Тема 6. Організація і проведення соціологічних 

досліджень 
2 2 4 

Частина 2. Бібліотекознавчі та архівознавчі дослідження документно-інформаційних 

інституцій 

7. 
Тема 7. Бібліотекознавчі дослідження Книжкової 

палати України 
2 2 4 

8. Тема 8. Бібліотекознавчі дослідження Національної 2 2 4 



академії керівних кадрів культури і мистецтв 

9. 
Тема 9. Бібліотекознавчі дослідження Київського 

національного університету культури і мистецтв 
2 4 6 

10. 
Тема 10. Бібліотекознавчі дослідження Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
2 2 4 

11. 
Тема 11. Бібліотекознавчі дослідження Національної 

бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 
2 2 4 

12. 
Тема 12. Бібліотекознавчі дослідження Харківської 

державної академії культури 
2 2 4 

13. Тема 13. Регіональні бібліотекознавчі дослідження 2 4 6 

14. Тема 14. Архівознавчі дослідження в Україні  2 4 6 

15. 

Тема 15. Архівознавчі дослідження Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства 

2 2 4 

16. Тема 16. Регіональні архівознавчі дослідження 2 4 6 

17. 
Тема 17. Біографічні бібліотекознавчі та 

архівознавчі дослідження 
2 4 6 

18. 
Тема 18. Дисертаційні дослідження незалежної 

України 
2 4 6 

 Всього: 36 54 90 

 

Загальний обсяг 90 год.1, в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 36 год. 

Самостійна робота – 54 год. 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Дискусійні питання розвитку теорії і методології 

бібліотекознавства. Бібліотечний вісник. 2007. № 2. С. 3–9. 

2. Горбачук В. Т., Горбачук Д. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник. 

Слов’янськ : ТОВ «Вид-во „Друкарський двір”», 2013. 124 с. 

3. Горовий В. М. Соціально-інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс. Київ : 

НБУВ, 2010. 360 с. 

4. Збанацька О. М. Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах 

бібліотек і архівів : монографія / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв, Нац б-ка України імені Ярослава Мудрого. Київ : НАКККіМ, 2017. 354 с. URL: 

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=8996. 

5. Калакура Я. С., Матяш І. Б. Архівознавство : підруч. 2-ге вид., виправл. і доп. Київ : КМ 
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