




1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

20 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:4 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 7 
Семінарські заняття: 

28 8 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 8 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності створення 

бібліографічної інформації та її доведення до споживачів.  

Метою вивчення дисципліни є: формування у студентів теоретичних 

уявлень про зміст бібліографії як суспільного явища, основні закономірності її 

функціонування, структуру та місце в системі суміжних галузей діяльності, 

напрями розвитку бібліографознавства в Україні та за кордоном. Познайомити 

з основними видами бібліографічної продукції та можливості її використання, 

що дозволить забезпечити вибір найбільш раціональних видів, методів, засобів 

і процесів бібліографічної роботи в документознавчій діяльності. Показати 

основні досягнення бібліографії у світлі Законів України «Про інформацію», 

«Про науково-технічну інформацію». 
Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетенція 

ми під час вивчення дисциплін «Аналітико-синтетична переробка інформації», 

«Інформаційно-аналітична діяльність», «Документознавство». 

Міждисциплінарні зв’язки: програма дисципліни «Бібліографознавство» 

базується на комплексній системі підготовки високоосвіченого фахівця. Курс 

тісно взаємопов’язаний з дисциплінами соціально-гуманітарного циклу та 

спеціальними дисциплінами, що забезпечують фахову підготовку: 

«Інформаційно-пошукові системи», «Бібліографічна діяльність», 

«Документально-інформаційні комунікації» та ін. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

такі результати навчання: 

1. Знання бібліографічної термінологічної системи; основних теоретичних 

та історичних понять дисципліни; історичних етапів становлення та розвитку 



бібліографії; компонентної структури бібліографічної діяльності; видової 

класифікації бібліографії; структури та системи національної науково-технічної 

інформації. 

2. Уміння здійснювати бібліографічну обробку документів, визначати 

об’єкт та суб’єкт бібліографічної діяльності; здійснювати багатоаспектну 

класифікацію бібліографії та бібліографічних посібників; аналізувати 

довідково-пошуковий апарат бібліографічного посібника; складати план-

проспект бібліографічного видання; нотувати різні типи анотацій на друковану 

продукцію; використовувати документні джерела задоволення інформаційних 

потреб споживачів. 

3. Комунікація: демонструвати навички професійного спілкування, 

здатність до адаптивності та комунікабельності, побудови спілкування з 

суб’єктами комунікативного процесу на принципах гуманізації й довіри. 

4. Автономність та відповідальність: усвідомлювати  соціальну  

значущість  майбутньої  професії, необхідність подальшого навчання, 

систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію. Демонструвати 

самостійність і відповідальність при прийняті рішень на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 
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1. Тема 1. Зміст бібліо-

графії 

8 1 2    5  1     10 

2. Тема 2. Понятійний 

апарат бібліографії 

9 1 2    6   2    5 

3. Тема 3. Видова 

структура бібліо-

графії 

10 2 2    6  1     5 

4. Тема 4. Системні 

зв’язки бібліографії 

9 2 2    5       5 

5. Тема 5. Зміст бібліо-

графічної інформації 

9 2 2    5       10 

6. Тема 6. Форми існу-

вання бібліографіч-

ної інформації 

9 2 2    5   2    5 

7. Тема 7. Систематиза-

ція та вимір бібліо-

графічної інформації 

8 2 2    4  1     9 

8. Тема 8. Властивості 

та якість бібліогра-

фічної інформації 

7  2    5  1     5 

9. Тема 9. Функції бі-

бліографічної інфор-

9 2 2    5   2    5 



мації 

10. Тема 10. Загальне 

уявлення про 

бібліографію як 

галузь діяльності 

7 2 2    3       5 

11. Тема 11.Основні 

компоненти бібліо-

графічної діяльності 

6 2 2    4   2    5 

12. Тема 12.Результати 

бібліографічної 

діяльності 

3 1     2       5 

13. Тема 13.Загальні пи-

тання організації 

бібліографічної 

діяльності 

5  2    5       5 

14. Тема 14.Організація 

виробництва бібліо-

графічної продукції 

та бібліографічного 

обслуговування 

6 1     5       5 

15. Тема 15.Управління 

бібліографічною 

діяльністю 

6 1     5       5 

Проміжний контроль   4           4 

Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

              

Разом: 120 20 28    72 12 4 8    108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

  Тема 1. Зміст бібліографії  

Еволюція уявлень про бібліографію. Поняття бібліографії. Поняття 

бібліографічна діяльність. Структура бібліографії: визначення бібліографічної 

діяльності, бібліографознавства та інфраструктури бібліографії. 

Тема 2. Понятійний апарат бібліографії 

Визначення понятійного апарату бібліографічної діяльності. Дослідження 

Є. І. Шамуріна та О. П. Коршунова у визначенні понятійного апарату 

бібліографічної діяльності. Термінологічні стандарти: визначення та 

характеристика.  

Тема 3. Видова структура бібліографії 

 Виникнення та розвиток бібліографічної діяльності. ЇЇ сучасна структура: 

безпосередньо бібліографічна діяльність (бібліографування та бібліографічне 

обслуговування) і похідні види діяльності (науково-дослідна, педагогічна, 

управлінська, матеріально-технічне забезпечення), що її супроводжують 

(інфраструктура); професійна і непрофесійна сфери бібліографічної діяльності. 

Проблема загального визначення бібліографії як галузі діяльності. Конкретно-

історична (соціальна) обумовленість бібліографічних процесів. Її основні 

форми. Два основних структурних рівня бібліографії як суспільного явища: 

змістовно-загальний (внутрішній) та історично-конкретний (зовнішній). Їх 



співвідношення. Принципова схема функціонування бібліографії в системі 

документальних комунікацій. 

Тема 4. Системні зв’язки бібліографії 

Внутрішні та зовнішні зв’язки бібліографії. Роль бібліографії в сучасному 

світі. Суспільне визнання бібліографії як цінного компонента науки і культури. 

Тема 5. Зміст бібліографічної інформації 

Теоретична трактовка бібліографічної інформації. Визначення 

бібліографічної інформації, документа, об’єкта бібліографічного відображення 

та бібліографічного повідомлення. Бібліографічна інформація у стані руху та 

спокою.   

Тема 6. Форми існування бібліографічної інформації 

Різноманітність форм існування бібліографічної інформації. 

Бібліографічне повідомлення – елемент  бібліографічної інформації, його 

структура, призначення і загальне визначення. Документально зафіксовані та 

усні форми бібліографічного повідомлення. Бібліографічний запис – 

документально зафіксована форма бібліографічного повідомлення. Основні 

елементи бібліографічного запису.   

Бібліографічний опис документа як обов’язковий і мінімально необхідний 

елемент бібліографічного запису.  

Бібліографічні відомості – джерело формування стандартних елементів 

бібліографічного опису. 

Бібліографічний посібник – основний засіб (форма) зберігання, 

розповсюдження та використання бібліографічної інформації, основний спосіб 

її практичного функціонування. Необмежена різноманітність бібліографічних 

посібників, що включають автоматизовані, комп’ютерні форми. Визначення 

бібліографічного посібника. Форми, типи, жанри, види бібліографічних 

посібників.  

Тема 7.Систематизація та вимір бібліографічної інформації 

Класифікація бібліографічної інформації. Перетворені форми 

бібліографічної інформації. Вимір бібліографічної інформації.  

Тема 8. Властивості та якість бібліографічної інформації 

Властивості бібліографічної інформації. Двоїстість бібліографічної 

інформації. Різноманітність змісту і форм бібліографічної інформації. Стан 

зв’язаності та відчуженості від документа. Перебування у стані руху і спокою. 

Оцінка якості бібліографічної інформації. 

Тема 9. Функції бібліографічної інформації 

Функції бібліографічної інформації: загальна (пошукова, комунікативна), 

загальнозначуща (оціночна), похідні, додаткові та диференційні.  

Тема 10.Загальне уявлення про бібліографію як про галузь діяльності 

Двоїстість бібліографічної інформації, яка відбиває фундаментальну 

двоїстість відношення «документ – споживач інформації». Її роль в історії та 

значення для теорії бібліографії. Документ як матеріальне підґрунтя 

(«субстанція») бібліографічного посередництва (один бік двоїстості), споживач 

як кінцева мета і носій функціонального змісту бібліографічної діяльності, її 

змістовно-функціонального суспільного призначення (другий бік двоїстості). 



Документальні та бібліографічні інформаційні потреби, їх співвідношення. 

Документальні потреби як основа відповідностей між документами і 

споживачами. Механізм формування бібліографічних потреб (схема 

С. Д. Коготкова).  

Поняття «функція» в сучасному бібліографознавстві. Функціональне 

призначення бібліографічної інформації як вираження мети бібліографічної 

діяльності. Сучасні концепції функціональної «допоміжності» та 

«самостійності» бібліографії як суспільного явища.  

Генезис понять основних суспільних функцій бібліографічної інформації – 

пошукової, комунікативної, оціночної. Два способи або форми (генетична й 

логічна) наочного вираження змістовно-функціональної структури 

бібліографічної інформації. 

Тема 11.Основні компоненти бібліографічної діяльності 

Компонентна структура бібліографічної діяльності, що включає її суб’єкти 

та цілі, об’єкти, процеси, засоби і результати. 

Суб’єкти та цілі бібліографічної діяльності. Суб’єкти як основний 

системоутворюючий компонент бібліографічної діяльності. Процес розподілу 

праці в галузі бібліографічної діяльності. Його незавершеність. Склад суб’єктів 

бібліографічної діяльності. Бібліограф-професіонал – головний суб’єкт 

практичної бібліографічної діяльності. Цілі бібліографічної діяльності. Їх 

структура, взаємозв’язок з іншими компонентами бібліографічної діяльності. 

Об’єкти бібліографічної діяльності. Документ як головний безпосередній 

об’єкт бібліографічної діяльності. Бібліографічні класифікації документів: 

ієрархічні, фасетні, предметні. Споживач бібліографічної інформації як 

потенційний (типовий) і безпосередній (індивідуальний) об’єкт 

бібліографічного впливу. Потреби, інтереси, запити споживачів, пов’язані з 

використанням бібліографічної інформації. Їх співвідношення. Класифікації 

споживачів бібліографічної інформації. Відношення «документ – споживач», 

інформаційний зв’язок між ними як єдиний об’єкт бібліографічної діяльності.   

Процеси бібліографічної діяльності. Їх загальна характеристика. 

Бібліографічний пошук як вихідна основа всіх бібліографічних процесів. 

Основні поняття, пов’язані з бібліографічним пошуком: бібліографічний пошук 

та виявлення, пертинентність і релевантність, пошукова ознака, пошуковий 

образ документа, пошуковий припис, повнота і точність бібліографічного 

пошуку. 

Бібліографування як процес створення джерел бібліографічної інформації 

(бібліографічних посібників). Етапи бібліографування. Основні рівні 

бібліографування (супердокументальний, безпосередньо документальний, 

субдокументальний). Поняття аналітичного бібліографування. 

Бібліографічне обслуговування як процес доведення бібліографічної 

інформації до споживачів. Загальна характеристика. Засоби бібліографічної 

діяльності: методи канали виробництва та доведення бібліографічної 

інформації до споживачів, технічні засоби. 

Тема 12.Результати бібліографічної діяльності 

Бібліографічна продукція як засіб і результат бібліографічної діяльності. 

Бібліографічний посібник як результат підготовки бібліографічної інформації. 



Класифікація бібліографічних посібників. Бібліографічні послуги як результат 

бібліографічного обслуговування. 

Тема 13.Загальні питання бібліографічної діяльності 

Організація бібліографічної служби. Кадровий потенціал. Пріоритети 

бібліографічної діяльності. Видатні бібліографи: Л. Р. Агрант, І. М. Кауфман, 

Г. Г. Кричевський, Н. Ф. Королевич, Ю. О. Меженко, М. О. Рубакін, 

М. В. Здобнов, О. М. Ловягін. 

Тема 14.Організація виробництва бібліографічної продукції та 

бібліографічного обслуговування 

Визначення понять: бібліографуюча організація, бібліографічна продукція, 

державний бібліографічний покажчик, бібліографічне обслуговування, 

довідково-бібліографічне обслуговування, бібліографічне інформування, 

рекомендаційно-бібліографічне обслуговування, бібліографічне навчання. 

Тема 15.Управління бібліографічною діяльністю 

Управління бібліографічною діяльністю: умови управління, методи 

управління. Система управління бібліографічною діяльністю. Координація і 

кооперація бібліографічної роботи. Управління якістю бібліографічної 

продукції та обслуговування. 

5.2. Тематика семінарських занять. 

Семінарські заняття 

Тема 1. Зміст бібліографії.  

Тема 2. Понятійний апарат бібліографії.  

Тема 3. Видова структура бібліографії.  

Тема 4. Системні зв’язки бібліографії.  

Тема 5. Зміст бібліографічної інформації.  

Тема 6. Форми існування бібліографічної інформації. 

Тема 7. Систематизація та вимір бібліографічної інформації. 

Тема 8. Властивості та якість бібліографічної інформації. 

Тема 9. функції бібліографічної інформації. 

Тема 10. Загальне уявлення про бібліографію як про галузь діяльності. 

Тема 11. Основні компоненти бібліографічної діяльності. 

Тема 12. Загальні питання бібліографічної діяльності. 

Тема13.Організація виробництва бібліографічної діяльності та 

бібліографічного обслуговування. 

Тема 14. Управління бібліографічною діяльністю. 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

(денна 

форма 

навчання) 

Кількість 

годин 

(заочна 

форма 

навчання) 

Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 6 1 Відповідь на 

занятті 

2. Підготовка до семінарських  14 4 Реферат 

3. Конспектування за заданим планом 32 83 Конспект 

4. Підготовка до модульного 

(проміжного) контролю 

4 4 Модульна 

контрольна робота 

5. Підготовка і написання рефератів  10 10 Реферат 



 Огляд наукової літератури з 

конкретної проблеми, складання 

бібліографічного опису 

6 6 Бібліографічний 

опис 

 Разом 72 108  

 

Тематика індивідуальних завдань 

Тематика реферативних досліджень: 

1. Сучасні концепції бібліографознавства. 

2.  IFLA як провідний осередок міжнародного бібліотечного співробітництва. 

3. Концепція теорії бібліографії О.П. Коршунова. 

4. Видова характеристика національної бібліографії. 

5.  Книжкова палата України ім. І. Федорова як національне бібліографічне 

агентство України. 

6. Український реферативний журнал: історичний аспект. 

7. Одеське бібліографічне товариство при Новоросійському університеті: 

основні аспекти діяльності. 

8. Метабібліографія і бази даних. 

9. Електронна книготорговельна та книговидавнича бібліографія в Україні. 

10. Бібліографічні ресурси України: стан, проблеми розвитку. 

11.  Особливості формування терміну «бібліографознавство». 

12. Робота українських бібліографів в процесі формування бібліографічної 

термінології. 

13.  Розвиток бібліографічних знань в Древній Греції та Римі. 

14. Особливості розвитку бібліографічних знань в Київській Русі. Сакральність 

української бібліографії. 

15.  Книга як різновид документа: загальна характеристика. 

16.  Розвиток системи соціальної комунікації в інформаційному суспільстві. 

17.  Найдавніші форми фіксації бібліографічної інформації. 

18. Основні функції бібліографічного опису, анотації та реферату. 

19. Реферування наукової літератури. 

20. Жанри бібліографічних посібників. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття та самостійна робота. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є 

стандартизовані тести. 

Зразки тестових завдань 

1. Перетворення простого масиву бібліографічних записів на 

бібліографічний твір, бібліографічний посібник – це: 

а) систематизація 

б) бібліографування 

в) індексування. 



2. Інформаційна інфраструктура, що забезпечує підготовку, 

розповсюдження і використання бібліографічної інформації, визначається як: 

а) бібліографія 

б) інформатика 

в) бібліографознавство. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 

оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не перед-

бачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосу-ванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

перед-бачені програмою; має 

стійкі навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального мате-ріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою ви-

кладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує постійної 

допомоги викладача 

 



 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

на семінарських (практичних) і лабораторних заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Виконані студентами індивідуальні завдання оцінюються за шкалою від «0» до 

«5». 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Критерії оцінювання МКР 
26-30 балів – «відмінно» 

 

Студент має систематичні та глибокі знання, викладає 

матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й 

висновки, наводить практичні приклади у контексті 

теоретичного матеріалу, вміє без помилок виконувати 

практичні завдання, які передбачені програмою курсу. 

21-25 балів – «добре» 

 

Студент повністю засвоїв учбовий матеріал, вміє 

виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній 

послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не 



наводить практичних прикладів у контексті викладеного 

матеріалу або допускає незначні помилки у формулюванні 

термінів, категорій, невеликі помилки у розрахунках при 

вирішенні практичних завдань. 

16-20 балів – «задовільно» 

 

Студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає не повну 

відповідь на поставлені теоретичні питання, допускається 

грубих помилок при розв‘язанні практичного завдання. 

1-15 балів – 

«незадовільно» 

Студент не засвоїв учбовий матеріал, дає неправильні 

відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє або 

неправильно виконує розрахунки при розв‘язанні практичних 

завдань. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік отримує студент, який виконав усі види завдань, визначені у робочій 

програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний 

контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів).  

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Вказуються за потреби. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні джерела 

1. Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії 

Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом 

України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : Мін-во Юстиції 

України, 2006. – 124 с.  

2.Україна. Закони. Про національну програму інформатизації [Текст] //Відом. 

Верх. Ради України. – 1998. – № 27 – 28. – С.82-509.  

3.Україна. Закони. Про бібліотеки і бібліотечну справ України [Електронний 

ресурс] : офіц. вид. станом на 27.03.2014 р. № 1166-VII (1166-18). – Режим 

доступу// https://www. zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану.  

4.Україна. Закони. Про інформацію [Електронний ресурс] : офіц. вид. станом на 

13.01.2011 р. № 2938-VI. – Режим доступу // https://www. 

zakon.rada.gov.ua/go/293817  

5.Україна. Закони. Про науково-технічну інформацію [Текст]: офіц. вид. станом 

на 25 червня 1993 р. // Інновація. – 1993. – № 15-18. – С. 23.  

6.Україна. Закони. Про національну програму інформатизації [Текст] // Відом. 

Верх. Ради України. – 1998. – № 27-28. – С.82-509.  

7.Видання. Основні види. Терміни та визначення [Текст]: ДСТУ 3017-95. – 

Чинний від 1996-01-01. – К. : Держстандарт України, 1995. – 47 с.  

8.Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення [Текст]: ДСТУ 

3018-95.- Чинний від 1996-01-01. – К. : Держстандарт України, 1995. – 24 с.  

9.Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення [Текст]: 
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