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

Навчальна дисципліна «Інформація і суспільство» відноситься до дисциплін вибору 

інституту, що викладається на І семестрі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» і грунтується на знаннях, котрі отримані в результаті засвоєння дисциплін 

першого бакалаврського та другого магістерського рівнів. Дисципліна «Інформація і 

суспільство» знайомить здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти з 

сутністю інформації, її творення та поширення, історію інформаційного розвитку 

суспільства.       

 

2.  Мета дисципліни: 

ознайомити з основними напрямками формування сучасного інформаційного середовища, 

головних виробників науково-технічної інформації, формування національних 

інформаційних стратегій та концепцій, специфіки інформатизації в Україні, стратегії 

інформаційної політики, безпеки держави та особистості 

3. Завдання:  

- спрямовати  на розвиток навичок професійного інформаційного пошуку 

-  володіння пошуковими механізмами,  

- вмітия аналізувати документальні потоки та соціальні явища і процеси з   

урахуванням головних принципів інформаційного розвитку;  

- вчитися  використовувати інформаційних підхід при аналізі окремих соціально-  

культурних аспектів суспільного розвитку; 

-      оволодівати понятійним апаратом дисципліни; 

 -    вчитися аналізувати та порівнювати різні  складові інформаційного розвитку 

суспільства; 

-           моделювати шляхи його удосконалення, закріплюють теоретичні знання. 

 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

інтегральні компетентності: 

 розв’язувати проблеми використання інформаційних ресурсів, пошуку наукової 

інформації, оцінки її змісту; 

 загальні компетентності: 

-  здатність до абстрактного мислення, професійного пошуку, синтезу та обробки 

інформації; 

- відбору документальних джерел з певної тематики та їх аналізу в контексті розвитку 

науки та соціальних комунікацій;  

-теоретико-методологічні основи інформатизації, розвитку інформаційного 

суспільства, концепції, стратегії; 

- основні наукові підходи до вивчення інформаційного суспільства, термінологію 

інформаційної діяльності, інформаційної безпеки держави; 

-визначення актуальних проблем сучасної вітчизняної та зарубіжної історіографії та 

бібліографії інформаційної діяльності, поширення інформації у суспільстві на основі аналізу 

стану їх розробленості. 

фахові компетентності:  

- аналізувати інформацію, 

- працювати з першоджерелами та з вторинною інформацію, зокрема володіти      

навичками роботи з довідково-пошуковим апаратом бібліотек, архівів музеїв, 

інформаційними базами даних провідних світових виробників, ресурсами Інтернету; 

- узагальнювати одержану інформацію та робити висновки; 

 

Під час семінарських занять аспіранти оволодівають понятійним апаратом 

дисципліни, вчаться аналізувати та порівнювати різні  складові інформаційного розвитку 

суспільства, моделювати шляхи його удосконалення, закріплюють теоретичні знання. 
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Результати самостійної роботи перевіряються викладачем, а також обговорюються на 

заняттях. 

Форма підсумкового контролю – диференційований залік. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

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

автономність та відповідальність) 
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 

1.1 Розв’язувати проблеми використання 

інформаційних ресурсів, пошуку 

наукової інформації, оцінки її змісту 
 

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання 

завдань 

20% 

1.2 Вміти аналізувати документальні 

потоки та соціальні явища і процеси з   

урахуванням головних принципів 

інформаційного розвитку 

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання  

завдань 

10% 

2.1 Вчитися  використовувати 

інформаційних підхід при аналізі 

окремих соціально-  культурних 

аспектів суспільного розвитку 
 

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання  

завдань 

10% 

2.2 Вчитися аналізувати та порівнювати 

різні  складові інформаційного 

розвитку суспільства 

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання 

завдань 

15% 

3.1 Визначення актуальних проблем 

сучасної вітчизняної та зарубіжної 

історіографії та бібліографії 

інформаційної діяльності, поширення 

інформації у суспільстві на основі 

аналізу стану їх розробленості. 

Лекції Опитування 15% 

4.1 Основні наукові підходи до вивчення 

інформаційного суспільства, 

термінологію інформаційної 

діяльності, інформаційної безпеки 

держави 

Лекції Опитування, 

перевірка 

виконання 

завдань 

10% 

4.2 Узагальнювати одержану інформацію 

та робити висновки 

Дискусія Диф.залік  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 1.2 2.1 4.1 4.2 

Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

ПРН1 ПРН2    

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

інформаційних ресурсів, різних джерел (електронних, письмових, 

архівних та усних) до виконання конкретних практичних завдань 

  ПРН3   

Спроможність орієнтуватися у різних поглядах на проблему та 

шляхи її розв’язання, формувати власну думку; уміти 

формулювати задачу, аргументовано обирати оптимальні шляхи 

   ПРН5  
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розв’язання. 

Здатність самостійно приймати рішення, досягати поставленої 

мети з дотриманням норм професійної етики 

    ПРН4 

Формулювати висновки та рекомендації щодо наукового та 

практичного використання здобутих результатів 

    ПРН7 

 

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

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

 

            Система оцінювання охоплює вхідний, поточний, модульний і підсумковий контролі. 

Результати навчання здобувачів вищої освіти в Академії оцінюють за шкалою Академії, 

чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), шкалою ЄКТС 

(«А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»). 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

семестрове оцінювання (максимальна кількість балів / мінімальна кількість балів  

для отримання позитивної оцінки): 

1) семінарські заняття – 20; 

2) самостійна робота – 60; 

3) підсумковий модульний контроль – 20. 

 підсумкове оцінювання – диференційований залік. 
 

7.2. Організація оцінювання:  

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем 3-х 

змістових розділів (бали, бали, отримані за роботу на практичних заняттях; отримані за 

виконання самостійних завдань), а також бали, які отримані за підсумковий модульний 

контроль. 

Перелік самостійних завдань є складовою в Робочій програмі навчальної дисципліни  

"Прикладна культурологія ". 

Зміст курсу поділений на три змістовні розділи. Кожний змістовий розділ включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються контролем рівня 

засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.  

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Додаткові 

види робіт 

Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3    

Т1 Т2 Т3 Т4 

 

Т5 Т6 Т7 Т8 

 

Мах 4 

 

Max 20 100 

 

Т1–Т8 – номер теми 

Студент допускається до складання диференційованого заліку, якщо він виконав усі 

види робіт, передбачених робочою навчальною програмою навчальної дисципліни.  

Диференційований залік проводиться окремим заняттям відповідно до розкладу після 

останнього заняття.  

Присутність усіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку обов'язкова.  

 Під час диференційного заліку викладач оголошує загальну кількість накопичених 

здобувачем вищої освіти за результатами проміжного контролю балів. Якщо здобувач вищої 

освіти набрав 60 і більше балів, то диференційований залік може бути виставлений за цими 

результатами на момент проведення заліку. У разі, якщо здобувач вищої освіти бажає 

поліпшити свою оцінку, він складає залік з усієї програми навчальної дисципліни.  
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При цьому в підсумковій оцінці не враховуються накопичені бали. У разі неявки 

набрані бали за результатами підсумкового модульного контролю не виставляються. У 

відомості підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти викладач робить запис «не 

з'явився». Результати диференційованого заліку оцінюють за 100-бальною шкалою Академії, 

яка переводиться в національну чотирибальну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») і шкалу ЄКТС. 

 

7.3.  Таблиця відповідності шкал оцінювання 
 

Оцінка за шкалою Академії 

(бали) 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

90–100 А Відмінно 

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX Незадовільно 

 1–34 F 

Зразок підрахунку балів за окремими видами навчальних робіт 

 

Розділ 1 
Макс. 

кількість 

балів 
Вид 

навчальної роботи 

Макс. 

кількість 

балів 

Відвідування лекційних, практичних,  

семінарських занять 

6   

Робота на семінарських та практичних заняттях  12 

Самостійна робота (за тематикою дисципліни) 9 

Усього за Розділом 1 27 27 

40 Розділ 2 

 

Вид 

навчальної роботи 

Макс. 

кількість 

балів 

Відвідування лекційних, практичних,  

семінарських занять 

4  

(сумарно) 

Робота на семінарських та практичних заняттях  10 

Самостійна робота (за тематикою дисципліни) 8 

Усього за Розділом 2 22 22 

40 Розділ 3 
Макс. 

кількість 

балів 
Вид 

навчальної роботи 

Макс. 

кількість 

балів 

Відвідування лекційних, практичних,  

семінарських занять 

6   

Робота на семінарських та практичних заняттях  12 

Самостійна робота (за тематикою дисципліни) 9 

Усього за Розділом 3 27 27 

40 
Додаткові види робіт: участь у аспірантських конференціях, наукових 

конференціях, семінарах за тематикою дисципліни 
4 

Підсумковий диференційований залік 20 

Усього  100 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 12 занять  

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 

 

практичні 

 

Самостійна 

робота 

Розділ 1. Інформація в контекті суспільного. 

Тема 1.  Теоретичні основи та сучасний стан інформаційного розвитку суспільства 

1. Теоретичні основи інформатизації суспільства 2  3 

2. 
Сучасні особливості розвитку інформаційного 

суспільства 
2  3 

3. 
Міжнародні стратегії розвитку інформаційного 

суспільства 
2  3 

4. 
Інформаційне середовище як соціокультурний 

простір 
2  3 

5. 
Інформаційні ресурси і технології 

 
2  3 

Розділ 2. Інформаційна політика України в умовах глобалізації 

Тема 2.  Інформаційна політика України 

1. 
Національна інформаційна інфраструктура 

України 
2  3 

 2. Інформаційна безпека України 2  3 

 3. Підготовка інформаційних фахівців в Україні 2  3 

Розділ 3. Джерельна база історіографічних досліджень історії української культури і 

мистецтв.  

Тема 3. Джерельна база наукового дослідження та електронні інформаційні ресурси 

суспільства. 

1. 
Інформаційні ресурси як джерельна база 

наукового дослідження 
2  3 

2. Інформаційна культура 2  3 

Тема 4.  Інформаційний пошук: види, методика, технологія 

1. 
Методи інформаційного пошуку: еволюція і 

сучасність 
2  3 

2. Методика і технологія пошуку інформації 2  3 

     

 Всього: 24  66 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 
 

Загальний обсяг -  90  год. 

Лекцій –24 год. 

Самостійна робота –66 год. 
 
9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

 

 1. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України : (за станом на 20 лип. 2000 р.) / 

Верхов. Рада України. – Київ : Парлам. вид-во, 2000. – 24 с. Те саме [зі змінами і допов. : 

Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ 

2. Про інформацію. Про доступ до публічної інформації : Закони України : чинне 

законодавство зі змінами та допов. станом на 25 жовт. 2011 р. : (офіц. текст). – Київ : 

Видавець Паливода А. В., 2011. – 29, [3] с. – (Закони України). 

3. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 черв. 1993 р., № 3322-XII 

// Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 33. – Ст. 345. – С. 843–851. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
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4. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 р. // 

Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 27/28. – Ст. 181. – С. 482–493. 

5. Про основи національної безпеки: Закон України від 19 черв. 2003 р. // // Відом. 

Верхов. Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351. 

6. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 8 

верес. 2011 р., № 3715-VI // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 77. – Ст. 2841. – С. 14–17. 

7. Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення 

єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека- XXI» : Постанова Кабінету 

Міністрів України, 17 серп. 2011 р. № 956 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 71. – Ст. 2672. – 

С. 64–80. 

8. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : 

розпорядження Кабінету Міністрів України, 15 трав. 2013 р. № 386-р // Офіц. вісн. України. – 

2013. – № 44. – Ст. 1581. – С. 79–98. 

9. Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT). – Чинний від 

2009-10-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – V, 237 с. – (Національний 

стандарт України). 

10. ДСТУ 7448:2013 Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення 

понять. – Чинний від 2014-07-01.– Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 

11. ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація ; Науково-інформаційна діяльність. 

Терміни та визначення понять.– Вид. офіц.– Чинний від 2009-01-01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2009.– III, 38 с. – (Національний стандарт України). 

12. Воронкова В.Г. Формирование информационного общества в Украине: вызов или 

потребность времени? / Воронкова В.Г., Соснин А.В. // 

Гуманітар. вісн. Запоріз. держ. інженер. акад. – 2015. – Т. 60. – С. 13–24. 

13. Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного 

українського суспільства / В. М. Горовий ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-

ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2005. – 297 с. 

14. Горовий В. М. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : 

монографія / В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 

2010. – 356 с. 

15. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Нац. академії 

наук України : становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) / Т. В. Добко ; 

НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 374 с. 

16. Использование новых информационных технологий в библиотеке. Поиск в 

Интернете / сост. И. Э. Рекун ; М-во культуры и туризма Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. 

М. Горького. – Одесса, 2011. – 80 с. 

17. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних 

інформаційних технологій / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 222 с. 

18. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості 

[Електронний ресурс]: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк ; Нац. ін-т 

стратег. дослідж. – Київ : НІСД. – 2010. – 64 с. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dubov_infsus-31058.pdf 

19. Ситкіна М.В. Інформаційне суспільство України: світові тенденції та національні 

можливості / М. В. Ситкіна // Экон. вестн. ун-та. Сб. науч. трудов ученых и аспирантов. 2015. 

– № 26-1. – С. 43–50. 

20. Чураков А. Я. Інформаційні технології в науці та освіті / А. Я. Чураков, В. С. 

Шелудько. – Мелітополь : Вид-во Мелітопол. держ. пед ун-ту ім. Б. Хмельницького, 2013. – 

203 с. 

21. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових 

комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 

2008.– 289 c. 

Допоміжна 

22. 22. Бараш Р.Э. / Информационно-коммуникационные факторы 

формированияновых практик гражданского активизма 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dubov_infsus-31058.pdf
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Р.Э. Бараш, В.В. Петухов, Р.В. Петухов // Социолог. наука и социал. практика. 2015. – 

№ 4 (12). – С. 99–125. 

23. Басенко С. Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ  / С. Басенко // 

Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 31–35. 

24. Безугла К.О. Сучасний стан сектору інформаційних технологій в Україні / К.О. 

Безугла // Економiко-математичне моделювання соцiально-економiчних систем. – 2014. – 

№ 19. – С. 50–70. 

25. Белевская Ю.А. Информация как объект правового регулирования в 

информационном обществе / Ю.А. Белевская // Актуальные теоретические и практические 

вопросы развития юридической науки: общегосударственный и региональный аспекты. – 

2015. – № 1. – С. 38–42. 

26. Блюменау Д. И. Информационный анализ/синтез дня формирования вторичного 

потока документов / Д. И. Блюменау. – СПб. : Профессия, 2002. – 240 с. 

27. Боряк Г. В. Проблеми подальшого реформування документно-інформаційної 

сфери / Г. В. Боряк // Архіви України. – 2005. – № 1/3. – С. 9–31. 

28.  Вітушко А. Діяльність бібліотек у соціальних мережах: проблеми інформаційної 

безпеки / А. Вітушко // Наук. пр. Нац. бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. 

– Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 213–220. 

29. Воропаева Т.С. Информационная война в Украине: социально-философские 

аспекты / Т.С. Воропаева // Научные труды SWorld. – 2014. – Т. 21, № 4. – С. 23–32. 

30. Воскобойнікова-Гузєва О. Інформаційна діяльність як приорітетний напрям 

функціонування бібліотечно-інформаційної сфери у ХХІ ст. / О. Воскобойнікова-Гузєва // 

Наук  пр. Нац. б-ки України ім. В. Вернадського. – 2013. – Вип. 38. – С. 18–36.  

31. Добко Т. В. Бібліографічна довідка у системі довідково-бібліографічного 

обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж М. А., О. М. Василенко ; наук. ред. : 

В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2004. 

– 92 с. 

32. Добко Т.В. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний 

досвід і українська перспектива / Т. В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. 

Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 24–38.  

33. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: 

віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 11–23. 

34. Добко Т. В. Інформаційні ресурси Інституту наукової інформації США в 

інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт / Т. В. Добко, Н. С. Дацькова, 

Н. І. Моісеєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 

322–359. 

35. Загуменна В. В. Національна бібліографія України: здобутки і перспективи / В. 

Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. –  С. 55–

58. 

36. Шевченко І. О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій 

та Інтернету в бібліотеці : [посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації] / 

І. О. Шевченко ; УБА, НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти та ін. – Київ : 

Самміт-книга, 2012. – 75 с. 

37. Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів 

бібліотек / Ганна Шемаєва // Бібл. вісн. – 2012. – № 3. – С. 3–7.  

Електронні ресурси 

№ 

з/п 
Адреса веб-сайту Назва веб-сайту 

1 http://www.kmu.gov.ua/ Урядовий портал 

2 http://rada.gov.ua/ Верховна Рада України 

3 http://mincult.kmu.gov.ua Міністерство культури України 

4 http://mip.gov.ua/ Міністерство інформаційної політики України 

5 
http://www.gov.ua Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського 

5 http://www.ukrbook.net/ Книжкова палата України імені Івана 



 8  

Федорова 

7 http://www.archives.gov.ua/ Державна архівна служба України 

 

8 http://nplu.org/ Національна парламентська бібліотека 

України 

9 http://www.uintei.kiev.ua. Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації – УкрІНТЕІ 

10 http://www.unian.ua/ УНІАН: інформаційне агенство 

11 http://news.liga.net/ua/ Ліга: інформаційно-аналітичний центр 

12 http://www.inau.org.ua Інтернет асоціація України 

13 http://i-army.org/ 

 

Інформаційні війська України 

 

14 http://www.iliac.ru/  Міжнародний бібліотечний, інформаційний і 

аналітичний центр  

15 http://www.ifla.org/  Міжнародна федерація бібліотечних 

організацій 

16 http://www.unesco.org/  ЮНЕСКО 

17 http://www.iliac.ru/  Міжнародний бібліотечний, інформаційний і 

аналітичний центр  

18 http://www.internetworldstats.com/stats

4.htm#europe 

Internet World Stats. Europe Internet Usage Stats 

Facebook subscribers and Population Statistics 

19 http://www.loc.gov/  Бібліотека Конгресу США 

20 http://www.bl.uk/  Британська бібліотека 

21 http://www.bnf.fr/  Національна бібліотека Франції 

22 http://inion.ru/ Інститут наукової інформації з суспільних 

наук РАН – ІНІСН 

23 http://elibrary.ru Наукова електронна бібліотека 

24 http://www.scopus.com/ Видавнича корпорація Elsevier 

25 http://search.ebscohost.com Електронні продукти на платформі EBSCO. 

26 http://www.proquest.com/ Наукові баз даних ProQuest 

37 http://webofknowledge.com БД на платфоміWeb of Science 

 

 

http://www.iliac.ru/
http://www.ifla.org/
http://www.unesco.org/
http://www.iliac.ru/
http://www.loc.gov/
http://www.bl.uk/
http://www.bnf.fr/
http://www.scopus.com/

