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Дисципліна: “Організація потоків і масивів документів” (1 курс) 
 
Тема: Планування комплектування. Завдання і функції відділу комплектування. 
Тема: Організаційне забезпечення та технічне обладнання процесу    
комплектування.  
Тема: Довідковий апарат на допомогу комплектуванню. Технологія передплати   
періодичних видань.  
Тема: Електронні ресурси в бібліотеках. Електронні бази даних, електронна  
бібліотека.  
 
Інформаційні джерела: Палеха Ю.І. та ін. “Бібліотечне фондознавство” +   
конспекти у viber. 
Долбенко Т.О., Горбань Ю.І. “Документні ресурси бібліотек” (http://lira-  
k.com.ua/preview/12083.pdf).  
 
 
Дисципліна: “Організація потоків і масивів документів” (2 курс) 
 
Тема: Зберігання бібліотечного фонду.  
Тема: Чинники впливу на стан бібліотечного фонду і причини його руйнування.  
Тема: Перевірка бібліотечного фонду. Складання плану перевірки та акту про  
перевірку бф.  
 
Інформаційні джерела: Палеха Ю.І. та ін. “Бібліотечне фондознавство” +  
конспекти у viber.  
Тема: Аналіз Інструкції про збереження бібліотечного фонду. 
Інформ. джерела: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07  
 

 
 
Дисципліна: “АСОД” (2 курс) 
 
Тема: Оглядовий документ. Особливості складання оглядів. + практична робота  
“Складання бібліографічного огляду періодичних фахових видань”.  
Тема:  Анотування документів. + практична робота “Складання анотації до статті з  
журналу або газети”.  
Тема: Реферування документів. + практична робота “Реферування статті з  
періодичного фахового видання”. 
 
Інформ. джерела: Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів.  
(http://www.big-lib.com/book/78_Naykova_obrobka_dokymentiv). 
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Дисципліна: “Обслуговування в ДІС” (2 курс) 
 
Тема: Заповнення облікових документів, що використовуються відділами  
обслуговування.  
Тема: Бібліотечна психологія (Читачезнавство). Потреби і мотиви в читанні.  
Тема: Суть і завдання індивідувального бібліотечного обслуговування користувачів  
бібліотеки.  
Тема: Масове (фронтальне) і групове обслуговування користувачів в бібліотеці.  
Форми і методи групового бібліотечного обслуговування.  
 
Інформаційні джерела: конспекти лекцій. 
http://ube.nlu.org.ua/article/Читачезнавство  
 

 
Дисципліна: “Управління ДІС” (2 курс) 
 
Тема:  Пректична робота “Аналіз бюджету бібліотеки” (опис практичної та зразок  
бюджету у viber).  
Тема: Бібліотечна статистика. 
Тема: Фандрейзинг та проектна діяльність бібліотеки.  
 
Інформаційні джерела: Конспекти лекцій. 
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201703_artilces_field_dopmat_files/fa    
ndreyzingova_diyalnist_bibilotek.pdf  
 
 
Дисципліна: “Обслуговування в ДІС” (3 курс) 
 
Тема: Співпраця шкільних, дитячих та юнацьких бібліотек.  
Тема: Практична робота “Аналіз діяльності однієї з дитячих бібліотек Львова в  
сфері обслуговування читачів”. 
Тема: Обслуговування всіх груп читачів з використанням сучасних технологій (3д  
ручки, принтери, PlayStation тощо).  
 
Інформаційні джерела: Конспекти лекцій.  
 
 

 
Дисципліна: “Бібліотечне краєзавство” (3 курс) 
 
Тема: Кадрове забезпечення бібліотечного краєзнавства.  
Тема: Матеріально-технічна база бібліотечного краєзнавства.  
Тема: Методика підготовки і проведення краєзнавчих заходів і бібліотеках. 
  
Інформаційні джерела: Кушнаренко Н.М. “Бібліотечне краєзавство”  
(http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/425061.pdf ) + конспекти  
лекцій.  
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