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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 
Курс спрямований на ознайомлення здобувачів ступеня доктора 

філософії (PhD) з історією розвитку та сучасними концепціями в 

інформаційній, бібліотечній та архівній справі; на формування вмінь і 

практичних навичок здійснювати аналіз сучасних концепцій в галузевій науці. 

Аналізувати та визначати напрями досліджень науковий центрів та наукових 

шкіл галузі. 
 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: розкриття сучасних концепцій в інформології, 

бібліотекознавстві та  архівознавстві  та визначення їх впливу на розвиток 

науки та практики. 
 
Завдання: засвоїти та вміти аналізувати концепції науковців галузі та 
визначати їх 

вплив на розвиток науки та практики, застосовувати досвід попередників в 
дослідницькій діяльності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні набути такі 

програмні компетентності: 

загальні: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність до формування системного наукового світогляду, професійної 

етики та загального культурного кругозору; 

- здатність до пошуку, оброблення та критичного аналізу інформації з 

різних джерел. 

спеціальні (фахові): 

- системне розуміння сутності та значення інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток наукових уявлень про неї та сучасні трансформації в 

умовах цифрового суспільства; 

- фундаментальне знання філософії інформації, теорії соціальної 

комунікації, теоретико-методологічних засад розвитку інформатики, 

документознавства, бібліотекознавства, архівознавства, суміжних наук 

соціокомунікативного циклу; 

- вільне володіння категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким 

апаратом в галузі інформаційних наук, документознавства, бібліотекознавства та 

архівознавства. 

 

Програмні результати навчання за дисципліною: 

- володіти знаннями про передові концептуальні та методологічні аспекти в 

галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних зв’язків 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи; 

- демонструвати системне розуміння сутності та значення інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи як специфічного виду людської діяльності та 

особливої сфери пізнання, включаючи розвиток наукових уявлень про неї та сучасні 

трансформації в умовах цифрового суспільства; 

- володіти та застосовувати фундаментальні знання філософії інформації, 



 
 

теорії соціальної комунікації, теоретико-методологічних засад розвитку інформатики, 

бібліотекознавства, архівознавства, суміжних наук соціокомунікативного циклу як 

методологічної бази власних наукових досліджень; 

- розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які 

дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, 

етичних та інших проблем предметної галузі; 

- демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень щодо інноваційного розвитку інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи. 
 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ 

 

Тема 1.1. Сучасні концепції інформології, бібліотекознавста, архівознавства: мета, 

зміст, завдання курсу 

Предмет, мета і завдання курсу, його місце у професійній підготовці 

бібліотечно-інформаційних фахівців. Зміст дисципліни. Методи вивчення. Критерії 

оцінювання знань аспірантів. Зв’язок з архівознавчими, бібліотекознавчими та 

бібліографознавчими дисциплінами і галузями знань. Психологія і технологія наукової 

творчості. Робочий день науковця. Технічні засоби наукової діяльності. 

 

Тема 1.2. Наука як сфера людської діяльності 

Поняття про науку. Основне завдання наукознавства – розробка класифікації 

наук. Двоконтурна структура процесу пізнання. Наукове пізнання. Істини знання як 

система принципів, закономірностей, законів, основних понять, наукових фактів, 

теоретичних положень і висновків. Відносне знання. Абсолютне знання. Наукова 

концепція. Концептуальність. Методологія наукового пізнання. 

Фундаментальні наукові дослідження. Прикладні наукові дослідження. 

Науковий результат. 

Наукова комунікація. Формальна НК. Неформальна НК. Документна НК. 

Наукова школа. Лідер НШ. Основні ознаки НШ. Науково-дослідницька робота 

студентів у межах навчального процесу. Підготовка та атестація наукових і науково-

педагогічних кадрів. Підготовка науковців в докторантурі та аспірантурі. 

 

Тема 1.3. Загальна методологія наукової творчості 

Методологія як учення про науковий метод. Функції методології. 

Фундаментальна, або філософська, методологія. Розвиток методології як розвиток 

пізнання. Діалектика як метод пізнання природи, суспільства і мислення. 

Загальнонаукова методологія. Історичний підхід до вивчення об’єкта пізнання. 

Порівняльно-історичний метод. Метод термінологічного аналізу і метод 

операціоналізації понять. Загальні характеристики системи: цілісність, структурність, 

функціональність, взаємозв’язок із зовнішнім середовищем, ієрархічність, 

цілеспрямованість, самоорганізація.  



 
 

Культурологічний підхід. Конкретно-наукова методологія. Методи і техніка 

дослідження. Вибір конкретних методів.  

Логіко-аналітичні, візуальні та експериментально-ігрові методи. Методи 

наукового пізнання: спостереження, порівняння, експеримент, опитування, метод 

експертних оцінок, метод імплікаційних шкал, контент-аналіз. 

 

Тема 1.4. Наукові напрями в інформології на сучасному етапі 

Теорія інформації. Концепції інформаційного суспільства. Еволюція 

інформаційного сервісу. Управління інформацією. Інформаційні ресурси. 

Інформаційні продукти. Інформаційні послуги. Медіа інформація. Сучасні 

інформаційні технології. Прикладні аспекти інформаційного сервісу. Гуманістичні 

аспекти інформології. Інформаційна етика. Академічна доброчесність і поширенні 

інформації. Аспекти інтелектуальної власності. 

 

Тема 1.5. Бібліотекознавчі концепції на сучасному етапі 

Трансформація бібліотек у сучасні документально-інформаційні центри та їх 

нові напрями діяльності.  

Розробка концепцій розвитку автоматизації бібліотек. Створення єдиного 

електронного каталогу та служби інформаційно-бібліотечного сервісу. Концепція 

інформатизації наукових бібліотек та створення інтегрованих науково-інформаційних 

ресурсів. Зміст та напрями бібліотечно-інформаційного забезпечення органів влади та 

управління.  

Міжнародне співробітництво стосовно створення електронних ресурсів у галузі 

науки, культури, освіти. Науково-методична робота публічних бібліотек та розвиток її 

змісту. Соціально-психологічні засади бібліотечного обслуговування. Створення та 

основні напрями діяльності психологічної служби. Наукові засади напряму 

бібліотечне краєзнавство.  

Концептуальні засади документознавства як комплексної дисципліни. Концепція 

бібліотечної професіології. Дослідження історії бібліотек та бібліотекознавства. 

 

Тема 1.6. Архівознавчі концепції на сучасному етапі 

Основні засади збирання, зберігання, інтелектуального доступу до національної 

документної спадщини. Розробка класифікаційних технологій опису документів. 

Кодикологія та кодикографія як нові напрями наукових досліджень. Трансформація 

традиційних технологій та створення електронних  ресурсів документів. Законодавче 

регулювання роботи з документами сучасних форм у діловодстві та їх архівного 

зберігання(тенденції розвитку (зміни) сучасного діловодства та архівної справи, 

юридична сила документів в електронній формі, зокрема цифрових аудіовізуальних 

документів, вирішення питання авторських та майнових прав щодо таких документів, 

комплектування архівів документами в електронній формі). 

Теоретичні питання документознавства, архівознавства та джерелознавства в 

умовах розвинутого інформаційного суспільства(напрями досліджень сучасного 

документознавства, архівознавства, джерелознавства, поняттєвий апарат, сутність 

документів в електронній формі (питання щодо унормування роботи з такими 



 
 

документами, експертиза цінності та їх зберігання, справжність документів у 

електронній (цифровій) формі, питання довіри держави, суспільства та громадянина 

до інформації, що надається архівами в електронній формі тощо), становлення нових 

напрямів наукових знань в українському архівознавстві та джерелознавстві (архівна 

україніка, аудіовізуальне та електронне архівознавство тощо). 

 

Тема 1.7. Наукові центри галузі та їх діяльність 

Поняття наукового осередку в галузі книгознавства, бібліотекознавства, 

бібліографії. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науковий 

центр галузі. Діяльність спеціалізованої ради НБУВ, аспірантура. Характеристика 

видань НБУВ. Київський національний університет культури та мистецтв як осередок 

галузі. Внесок кафедри книгознавства і бібліотекознавства у підготовку наукових 

фахівців. Діяльність спеціалізованої ради. Характеристика видань КНУКіМ. Наукова 

діяльність кафедри. Харківська державна академія культури як центр підготовки 

фахівців галузі. Діяльність Вченої ради. Аналіз наукових видань ХДАК.  

Наукова діяльність Національної парламентської бібліотеки України. 

Дослідження НПБУ та їх внесок в розвиток науки. Видання та їх характерні 

особливості. Внесок Книжкової палати України у розвиток бібліографії. Дослідження 

КП України. «Вісник Книжкової палати» як фаховий часопис. Національна академія 

керівних кадрів культури та мистецтв її внесок у підготовку та перепідготовку 

фахівців Галузі. 

 

РОЗДІЛ 2. НАУКОВІ ШКОЛИ ГАЛУЗІ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

Тема 2.1. Особливості наукових шкіл галузі бібліотекознавства, 

архівознавства 

Наукова спільнота, що об’єднана фундаментальними ідеями. Наукова спільнота, 

яка під керівництвом лідера формує фундаментальну теорію, що зумовлює новий 

стиль мислення в конкретній науці, її нову парадигму і новий період (етап) розвитку. 

Наукова спільнота, що поділяє важливі для одного або кількох розділів конкретної 

науки концептуальні ідеї і методологічні підходи. Науково-освітній тип школи, що 

складається з наукового керівника і його учнів, які вчаться в аспірантурі, докторантурі 

або як пошукачі та ті які захистили дисертації. 

Співпраця лідерів провідних наукових шкіл. Розвиток наукових шкіл на 

кафедрах вузів культури і мистецтв. 

Тенденції розвитку бібліотечної справи в умовах інформатизації суспільства. 

Наукові школи ХДАК, КНУКІМ, НБУВ, РДГУ. 

Напрями досліджень наукових шкіл: ХДАК – дослідження освітнього процесу 

щодо спеціальності, вирішення переважно питань вдосконалення бібліотечно-

інформаційної освіти, діяльності бібліотек вищих навчальних закладів та розвитку 

соціально-комунікаційного аспекту освітнього процесу спеціальності інформаційно – 

бібліотечних ресурсів. Одночасно розробляються інтегровані (разом з 

документознавством) підходи до освіти. 

НБУВ – історія і теорія бібліотечної та книжкової справи України, історія книги 

та бібліографії в Україні, біографічні дослідження, формування нових ресурсів та 



 
 

технологій електронного ресурсознавства тощо.  

КНУКІМ – бібліотечно – інформаційні ресурси, теоретичні та прикладні аспекти 

бібліотекознавства;  бібліотечна професіологія, види бібліографічної діяльності, 

державна бібліографія України, інформаційно-бібліографічна освіта а Україні і світі. 

 

Тема 2.2. Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і 

тенденцій розвитку науки 

Історичні передумови виокремлення із соціогуманітарних наук спеціальності 

«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». Статистичний аналіз, 

проблемно-тематична і предметна класифікація дисертаційних досліджень. Основні 

тенденції, пріоритетність напрямів у розробці теоретичних і практичних питань, 

актуальних аспектів сучасного розвитку галузі як комплексної спеціальності. 

Роль дисертацій як об’єктивного джерела, що відображає стан і розвиток науки.  

Діяльність вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю: книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство. 

 

Тема 2.3. Концепції та їх вплив на розвиток науки та діяльності 

інформаційних установ 

Фундаментальні праці, в яких бібліотека досліджується як система соціалізації, 

як система обслуговування, як система професіоналізації, як культурно-

інформаційний центр, як технологічна система. 

Розвиток теоретичних основ бібліотекознавства. Вплив наукових праць на 

практичну діяльність бібліотек. 

Концепції Онищенка О. С., Дубровіної Л. А., Ковальчук Г. І., Ківшар Т. І., 

Новальської Т. В., І. О. Давидової , О.В. Воскобойнікової-Гузєвої, Т.Ю. Гранчак, О.О. 

Сербіна , А.А. Соляник, Н.М. Кушнаренко, А.В. Шимаєвої та інші. 

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна форма 

1. Тема 1.3. Розвиток теорії і методології бібліотекознавства 
та архівознавства в ХХ ст. 

2 

2. Тема 2.1. Наукові центри галузі та їх діяльність 2 

3. Тема 2.2. Особливості наукових шкіл галузі  2 

4. Тема 2.3. Дисертаційні дослідження як джерело 

визначення стану і тенденцій розвитку науки 
2 

Усього годин 8 

 

 

 



 
 

ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
НАВЧАННЯ 

 
Види робіт для осмислення понять і практичного засвоєння курсу: 

– анотування наукової літератури; 
– опрацювання й коментування довідкових джерел; 
– презентація підготовленого індивідуального завдання на обрану тему; 
– захист підготовлених рефератів, доповідей; 
– обговорення структури дисертаційних досліджень. 

Індивідуальні завдання: 

Підготовка термінологічного словника з дисципліни. 

Підготовка тез на наукову конференцію. 

Підготовка наукової статті з проблем дослідження. 

Підготовка рефератів, доповідей за проблематикою курсу. 

Підготовка друкованого варіанту наукового виступу.  

 
ПОЛІТИКА КУРСУ 

 

Оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу, аналізу 

наукової й навчально-методичної літератури, самостійна й індивідуальна робота за 

темами, виконання тестових завдань і т. ін.) здійснюється з позицій дотримання 

академічної доброчесності та нормативних документів. 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА 

ЕСТS 

 

Оцінка за національною шкалою Оцінка ЄКТС 100-бальна система 

оцінювання 
Екзамен 

(чотирирівнева) 

Залік 

(дворівнева) 

відмінно зараховано A 90-100 

добре зараховано B 80-89 

C 71-79 

задовільно зараховано D 61-70 

E 50-60 

незадовільно не зараховано FX 30-49 

F 0-29 
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