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Викладач: Кочин М.Г. 
 
12.03 — 03.04 
 
Дисципліна: “Організація потоків і масивів документів” (1 курс) 
Тема: Комплектування бібліотечного фонду. Види комплектування. 
Інформ. джерела: Палеха Ю.І. та ін. “Бібліотечне фондознавство”, с. 68-76. 
(http://lira-k.com.ua/preview/12460.pdf). 
Долбенко Т.О., Горбань Ю.І. “Документні ресурси бібліотек”, с. 54-57. (http://lira-
k.com.ua/preview/12083.pdf).  
 
Тема: Відбір документів для комплектування бібліотечного фонду.  
Інформ. джерела: Долбенко Т.О., Горбань Ю.І. “Документні ресурси бібліотек”, 
с. 58-69.  
Палеха Ю.І. та ін. “Бібліотечне фондознавство”, с. 76-77. 
 
 
 
Дисципліна: “Організація потоків і масивів документів” (2 курс) 
Тема: Облік документів, що вибувають із бібліотеки. Облік вилучених за актами 
документів. 
Інформ. джерела: Палеха Ю.І. та ін. “Бібліотечне фондознавство”, с. 101-102. 
https://uteka.ua/ua/publication/budget-13-byudzhet-buxgalterskij-uchet-otchetnost-i-
kaznachejskoe-obsluzhivanie-52-bibliotechnye-fondy-izuchaem-poryadok-ucheta 
http://www.rusnauka.com/1_NIO_2013/Economics/7_124522.doc.htm 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/acts/akt-spysannya-literatury.pdf  
 
Тема: Сумарний та індивідуальний облік документів, загублених читачами.  
Інформ.джерела: https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/december/issue-45/article-
32508.html  
 
 
 
Дисципліна: “АСОД” (2 курс) 
Тема: Алфавітно-предметний покажчик до таблиць УДК.  
Інформ. джерела: http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_APP.html  
 
Тема:  Допоміжні таблиці до УДК (повторити загальні, спеціальні визначники) 
Інформ.джерела:http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_pobudowa.html#Dopomizhni 
 
Тема: Знаки УДК (повторити). 
Інформ. джерела: http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_pobudowa.html#Znaky  
 

 
 

 

http://lira-k.com.ua/preview/12460.pdf
http://lira-k.com.ua/preview/12083.pdf
http://lira-k.com.ua/preview/12083.pdf
https://uteka.ua/ua/publication/budget-13-byudzhet-buxgalterskij-uchet-otchetnost-i-kaznachejskoe-obsluzhivanie-52-bibliotechnye-fondy-izuchaem-poryadok-ucheta
https://uteka.ua/ua/publication/budget-13-byudzhet-buxgalterskij-uchet-otchetnost-i-kaznachejskoe-obsluzhivanie-52-bibliotechnye-fondy-izuchaem-poryadok-ucheta
http://www.rusnauka.com/1_NIO_2013/Economics/7_124522.doc.htm
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/acts/akt-spysannya-literatury.pdf
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/december/issue-45/article-32508.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/december/issue-45/article-32508.html
http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_APP.html
http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_pobudowa.html#Dopomizhni
http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_pobudowa.html#Znaky
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Дисципліна: “Обслуговування в ДІС” (2 курс) 
Тема: Бібліотечні форми та методи роботи з читачами.  
Інформ. джерела: http://child-library.kiev.ua/files/KOBDD_bibl_formi.pdf  
 
Тема: Співпраця бібліотек з іншими закладами в галузі обслуговування 
користуваів. Соціальна співпраця бібліотек.  
Інформ. джерела: https://zounb.zp.ua/node/1830  
 
Тема: Комплексні та цільові програми в бібліотеках. Проектна діяльність в 
галузі БО.  
Інформ. джерела: https://www.slideshare.net/olenabashun/ss-10201523 (на 
прикладі Дніпропетровської ОУНБ).  
 
 
 
Дисципліна: “Управління ДІС” (2 курс) 
Тема: Звітність. Види звітів.  
Інформ. джерела: http://ua-referat.com/Значення_звітів_бібліотеки_Види_звітів  
https://www.ippo.if.ua/biblioteka/index.php?r=site/inf&rozd=inf5 (приклади звітів) 
+ конспект у форматі jpeg  
 
Тема: Документи, що регламентують діяльність бібліотек.  
Інформ. джерела: http://www.ounb.km.ua/vidanya/2014/doc_bib.pdf  
http://valky-
liceum.at.ua/index/normativni_dokumenti_jaki_reglamentujut_dijalnist_shkilnoji_bibl
ioteki/0-37 
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21393/1/55-536-547.pdf  
 
 
 
Дисципліна: “Обслуговування в ДІС” (3 курс) 
Тема: Рекомендації IFLA з бібліотечного обслуговування дітей. 
Інформ. джерела: http://chl.kiev.ua/assditbibl/Рекомендації%20ІФЛА.pdf 
 
Тема: Особливості обслуговування підлітків у бібліотеці (з досвіду бібліотек 
України). 
Інформ. джерела: https://lib.kherson.ua/prosuvannya-chitannya-ta-zaluchennya-
chitachiv-suchasni-pidhodi-i-mozhlivosti.htm  
https://biblpzos1.jimdofree.com/колегам-шкільним-бібліотекарям/шлях-до-
читача/читання-в-підлітковому-віці/  
 
Тема: Завдання і основні напрями бібліотечного обслугоування юнацтва. 
Інформ. джерела: https://zodub.uz.ua/vydav/download/faxovyj_bloknot_6.pdf 
https://www.researchgate.net/publication/311420676_Tendencii_modernizacii_bibliote
cno-informacijnogo_obslugovuvanna_unactva 
 

http://child-library.kiev.ua/files/KOBDD_bibl_formi.pdf
https://zounb.zp.ua/node/1830
https://www.slideshare.net/olenabashun/ss-10201523
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2
https://www.ippo.if.ua/biblioteka/index.php?r=site/inf&rozd=inf5
http://www.ounb.km.ua/vidanya/2014/doc_bib.pdf
http://valky-liceum.at.ua/index/normativni_dokumenti_jaki_reglamentujut_dijalnist_shkilnoji_biblioteki/0-37
http://valky-liceum.at.ua/index/normativni_dokumenti_jaki_reglamentujut_dijalnist_shkilnoji_biblioteki/0-37
http://valky-liceum.at.ua/index/normativni_dokumenti_jaki_reglamentujut_dijalnist_shkilnoji_biblioteki/0-37
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21393/1/55-536-547.pdf
http://chl.kiev.ua/assditbibl/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%86%D0%A4%D0%9B%D0%90.pdf
https://lib.kherson.ua/prosuvannya-chitannya-ta-zaluchennya-chitachiv-suchasni-pidhodi-i-mozhlivosti.htm
https://lib.kherson.ua/prosuvannya-chitannya-ta-zaluchennya-chitachiv-suchasni-pidhodi-i-mozhlivosti.htm
https://biblpzos1.jimdofree.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BC/%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D0%B4%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%96%D1%86%D1%96/
https://biblpzos1.jimdofree.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BC/%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D0%B4%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%96%D1%86%D1%96/
https://zodub.uz.ua/vydav/download/faxovyj_bloknot_6.pdf
https://www.researchgate.net/publication/311420676_Tendencii_modernizacii_bibliotecno-informacijnogo_obslugovuvanna_unactva
https://www.researchgate.net/publication/311420676_Tendencii_modernizacii_bibliotecno-informacijnogo_obslugovuvanna_unactva
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Дисципліна: “Бібліотечне краєзавство” (3 курс) 
Тема: Краєзнавча бібліографія.  
Інформ. джерела:  Кушнаренко Н.М. “Бібліотечне краєзавство”, с. 243 - 250. 
(http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/425061.pdf ) 
 
Тема: Краєзавчий ДБА бібліотеки.  
Інформ. джерела: Кушнаренко Н.М. “Бібліотечне краєзавство”, с. 258-279. 
 
Тема: Система краєзнавчих бібліографічних посібників бібліотеки. 
Інформ. джерела: Кушнаренко Н.М. “Бібліотечне краєзавство”, с. 282-284.  
 
 
 

06.04 — 24.04 
 
Дисципліна: “Організація потоків і масивів документів” (1 курс) 
Тема: Система джерел постачання бібліотек документами.  
Інформ. джерела: Долбенко Т.О., Горбань Ю.І. “Документні ресурси бібліотек”, 
 с. 71-81. (http://lira-k.com.ua/preview/12083.pdf).  
 
Тема: Електронні технології комплектування документів у бібліотеках.  
Інформ. джерела: Долбенко Т.О., Горбань Ю.І. “Документні ресурси бібліотек”,  
с. 81-93.  
 
Тема: Практична робота “Комплектування фонду дитячої бібліотеки через 
Інтернет-магазини”.   
Інформ. джерела: опис практичної роботи - Долбенко Т.О., Горбань Ю.І. 
“Документні ресурси бібліотек”, с. 93-94. (Готові роботи скидати у групу в 
вайбері). 
 
 
 
Дисципліна: “Організація потоків і масивів документів” (2 курс) 
Тема: Розміщення бібліотечного фонду.  
Інформ. джерела: Палеха Ю.І. та ін. “Бібліотечне фондознавство”, с. 123-128. 
(http://lira-k.com.ua/preview/12460.pdf ) 
 
Тема: Розстановка бібліотечного фонду.  
Інформ. джерела: Палеха Ю.І. та ін. “Бібліотечне фондознавство”, с. 128-137. 
 
Тема: Практична робота “Розміщення та розстановка фонду домашньої 
бібліотеки”.  
Інформ. джерела: Теоретична частина - Палеха Ю.І. та ін. “Бібліотечне 
фондознавство”, с. 123-137. (Готові роботи скидати у групу в вайбері). 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/425061.pdf
http://lira-k.com.ua/preview/12083.pdf
http://lira-k.com.ua/preview/12460.pdf
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Дисципліна: “АСОД” (2 курс) 
Тема: Методика індексування за УДК (повторити). 
Інформ. джерела: http://ukrbook.net/UDC/UDC_metod.html  
 
Тема: Систематизація документів. Загальний клас. Обсяг і наповнення класу.  
Інформ. джерела: http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=13358&lang=uk  
 
Тема: Систематизація документів. Філософія. Психологія. Групування матеріалу 
у відділі.  
Інформ. джерела: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF
=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FIL
A=&2_S21STR=vkp_2019_5_9  
 
 

 
Дисципліна: “Обслуговування в ДІС” (2 курс) 
Тема:  Документи, регламентуючі діяльність відділів обслуговування в 
бібліотеках.  
Інформ. джерела: http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/84-2015-02-
06-11-29-40.html  
 
Тема: Вивчення читачів і читання.  
Інформ.джерела: https://uk.wikipedia.org/wiki/Класифікація_читацьких_інтересів  
http://ua-referat.com/Вивчення_читачів_у_бібліотеці  
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/177  
 
Тема: Аналіз читацьких формулярів.  
Інформ. джерела: https://ukrbukva.net/page,17,21840-Izuchenie-chitateleiy-v-
biblioteke.html  
http://ua-referat.com/Вивчення_читачів_у_бібліотеці  
 
 
 
Дисципліна: “Управління ДІС” (2 курс)  
Тема: Документи, що регламентують діяльність бібліотек.  
Інформ. джерела: http://www.ounb.km.ua/vidanya/2014/doc_bib.pdf  
http://valky-
liceum.at.ua/index/normativni_dokumenti_jaki_reglamentujut_dijalnist_shkilnoji_bibl
ioteki/0-37 
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21393/1/55-536-547.pdf  
  
Тема: Фінансування бібліотек.  
Інформ. джерела: 
https://protocol.ua/ua/pro_biblioteki_i_bibliotechnu_spravu_stattya_26/  
 
 

http://ukrbook.net/UDC/UDC_metod.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2019_5_9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2019_5_9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2019_5_9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2019_5_9
http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/84-2015-02-06-11-29-40.html
http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/84-2015-02-06-11-29-40.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/177
https://ukrbukva.net/page,17,21840-Izuchenie-chitateleiy-v-biblioteke.html
https://ukrbukva.net/page,17,21840-Izuchenie-chitateleiy-v-biblioteke.html
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96
http://www.ounb.km.ua/vidanya/2014/doc_bib.pdf
http://valky-liceum.at.ua/index/normativni_dokumenti_jaki_reglamentujut_dijalnist_shkilnoji_biblioteki/0-37
http://valky-liceum.at.ua/index/normativni_dokumenti_jaki_reglamentujut_dijalnist_shkilnoji_biblioteki/0-37
http://valky-liceum.at.ua/index/normativni_dokumenti_jaki_reglamentujut_dijalnist_shkilnoji_biblioteki/0-37
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21393/1/55-536-547.pdf
https://protocol.ua/ua/pro_biblioteki_i_bibliotechnu_spravu_stattya_26/
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Тема: Бюджет бібліотеки.  
Інформ. джерела: https://studopedia.com.ua/1_339122_byudzhet-biblioteki---tse-
rozpis-dohodiv-i-vitrat-na-pevniy-strok-yakiy-zatverdzhuietsya-v-zakonodavchomu-
poryadku.html  
 
 
 
Дисципліна: “Обслуговування в ДІС” (3 курс) 
Тема: Профорієнтаційна робота в бібліотеках.  
Інформ. джерела: http://bibliostyhiya.blogspot.com/2013/09/blog-post.html  
http://www.library.sokal.lviv.ua/crb_b_proforijentaciya.html  
 
Тема: Популяризація здорового способу життя та спорту в бібліотеках (з досвіду 
роботи бібліотек України). 
Інформ. джерела: http://library.ck.ua/files/11.06.2012/3.pdf  
http://odb.km.ua/index.php?dep=38&w=show_dpage&dep_up=615&dep_cur=616&d
page_id=57  
 
Тема: Організація дозвілля у бібліотеках та рекреаційна функція бібліотек (з 
досвіду роботи бібліотек України).  
Інформ. джерела: http://tourlib.net/statti_ukr/kivshar.htm  
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_bibl.php  
 
 

 
Дисципліна: “Бібліотечне краєзавство” (3 курс) 
Тема: Система бібліотечного обслуговування з краєзнавства.  
Інформ. джерела:  Кушнаренко Н.М. “Бібліотечне краєзавство”, с. 223-230. 
(http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/425061.pdf ) 
 
Тема: Бібліографічне обслуговування з краєзнавства в бібліотеці. 
Інформ. джерела: Кушнаренко Н.М. “Бібліотечне краєзавство”, с. 310-323. 
 
Тема: Поширення краєзнавчих знань.  
Інформ. джерела: Кушнаренко Н.М. “Бібліотечне краєзавство”, с. 324-349.  
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