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1. Опис виробничої  (бібліотечно-документознавчої) практики. 

 

 

 

2. Бази практики 

 

1. Націона́льна бібліоте́ка Украї́ни і́мені В. І. Верна́дського  

2. Центра́льний держа́вний архі́в грома́дських об'є́днань Украї́ни 

3. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

 

3. Мета та завдання практики відповідно до компетентностей. 

ЗК 3. Готовність до пізнання нового і неперервного навчання, до опанування нових знань і 

стратегій/способів мислення. 

ЗК 6. Критичність та самокритичність мислення.  

ЗК 7. Схильність до самоперевірки отриманих результатів, турбота про якісне виконання 

професійних завдань. Інтелектуальна комунікація:  

ЗК 8. Увага і толерантність до іншої (й інакшої) думки, здатність аналізувати її зміст та 

структуру в процесі спілкування та адекватно на неї реагувати.  

ЗК 9. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях, використовувати ввічливі форми 

звернення до опонента, концентруватися на значущих складових судження, не переходячи на 

особистості.  

ЗК 10. Навички публічного мовлення, здатність ясно та виразно висловлюватися в процесі 

комунікації.  

ЗК 11. Навички роботи в групі, розподіл функцій в колективній роботі.  

Найменування показників 

Характеристика практики за формами 

проходження 

денна 

Вид практики  обов'язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / тижнів 6/4 

Курс 2 

Семестр 4 

Кількість змістових компонентів з розподілом: 4 

Обсяг кредитів 6 

Обсяг годин: 180 

Тривалість (у тижнях) 4 

Форма семестрового контролю  залік 
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ЗК 12. Відкритість, здатність сприймати і враховувати зауваги, оптимізувати власну позицію 

в процесі обговорення, налаштованість на діалог, залучення у власні міркування висловлених 

слушних ідей.  

ЗК 13. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Мовно-

текстологічна здатність:  

ЗК 14. Аналіз та інтерпретація гуманітарного тексту: здатність виокремити та відтворити 

смислову структуру тексту, оцінити послідовність та валідність аргументації, виділити 

продуктивні ідеї.  

ЗК 15. Порівняння змісту різних текстів, пошук та узагальнення інформації з досліджуваної 

проблеми.  

ЗК 16. Навички написання аналітичних і публіцистичних гуманітарних текстів, реферування, 

створення систематизованих оглядів спеціальної літератури. Дотримання стандартів 

академічного оформлення тексту.  

ЗК 17. Здатність використовувати (усно і письмово) державну мову в усіх сферах суспільного 

життя, читати фахову літературу іноземною, зокрема англійською мовою. Особиста ціннісно-

вольова налаштованість:  

ЗК 18. Інтелектуальне сумління, чесність у своїй справі та уникання симуляцій, плагіату й 

інших виявів недоброчесності.  

ЗК 19. Розуміння необхідності відповідального ставлення до роботи, чіткого і своєчасного 

виконання обов’язків.  

ЗК 20. Здатність працювати в колективі та самостійно, виявляти ініціативу, уникати 

некритичного слідування авторитетам.  

ЗК 21. Здатність життєво й фахово реалізовувати себе на основі ціннісно-світоглядних 

надбань людства (зокрема сприйняття людини не як засобу, а як цілі й цінності), що 

нерозривно поєднана з навичками критичного мислення, опануванням і 7 обстоюванням 

громадянських чеснот і прав, соціальною відповідальністю, а також патріотичним 

піклуванням про продуктивний розвиток держави і суспільства.  

ЗК 22. Здатність розуміти світоглядні, правові, соціальні, економічні, культурно-історичні, 

духовно-моральні питання, що виходять за межі фахової спеціалізації, завдяки чому 

відповідально й ефективно діяти в різних суспільних контекстах, сприяючи позитивному 

розв’язанню нагальних проблем. 

ФК 7. Знання та вміння використовувати різноманітні методи виявлення та опрацювання 

історичних і археологічних джерел, зокрема, інструментарій спеціальних історичних 

дисциплін, новітні комп’ютерні технології для пошуку та обробки історичних або пов’язаних 

із ними даних. 
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4. Результати проходження практики відповідно до компетентностей. 

 

ПРН 14. Здатність виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі. 

ПРН 15. Здатність оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку 

людства у певні історичні періоди.  

ПРН 17. Здатність демонструвати навички професійного спілкування з використанням 

наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі.  

ПРН 18. Здатність організовувати практичне вирішення проблем історичної пам’яті та 

охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України.  

ПРН 19. Здатність планувати дослідницькі проекти з історії, археології, історіографії, 

джерелознавства, краєзнавства тощо.  

ПРН 20. Здатність застосовувати сучасні методики викладання історії. 

 

5. Структура практики 

 

Етапи проходження практики та види діяльності студентів 

 

Розподіл годин  

між видами робіт  

Етап 1.  

1) Установча конференція 2 

2) Ознайомлення з базою практики 4 

Разом 6 

Етап 2.   

1) Збір, обробка та накопичення документної інформації 28 

2) Документообіг в установі 64 

Разом 92 

Етап 3.  

1) Ознайомлення з історією, організацією, виробничою структурою, 

плануванням діяльності бібліотечних установ. 

38 

2) Практичне застосування основних бібліотечних технологій у процесі 

виконання функціональних обов'язків працівників різних виробничих 

підрозділів бібліотеки 

28 

Разом 66 

Етап 4.  

1) Оформлення документації проходження бібліотечно-документознавчої 

практики 

10 

2) Підсумкова звітна конференція 6 

Разом 16 

 180 

 

 

 

 

 

 

 

6. Зміст практики 
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6.1. Особливості організації і проведення практики 

 

Змістовий модуль  1. 

Документознавство. 

«Методика інформаційної роботи» 

 

1. Проаналізувати законодавчу і нормативну бази, що стосуються сфери діяльності 

установи – бази практики; 

2. ознайомитись із організаційною структурою і напрямками діяльності установи – бази 

практики; 

3. ознайомитись з режимом роботи, організацією праці, завданнями структурних 

підрозділів; 

4. ознайомитись з процедурою створення інформаційних продуктів та надання 

інформаційних послуг; 

5. охарактеризувати способи збору, обробки та накопичення документної інформації, що 

застосовуються інформаційною службою. Взяти участь у зборі, обробці та накопиченні 

інформації; 

6. укласти бібліографічний список вторинних документів, що містить фонд установи; 

7. встановити, які види АСПІ використовуються в установі – базі практики. 

 

Змістовий модуль 2.  

Документознавство. 

«Діловодство», «Документознавство» 

 

1. Скласти класифікаційну схему офіційних документів, які використовуються в 

діяльності установи; 

2. розробити класифікаційну схему управлінської документації, що створюється та 

використовується в діяльності установи; 

3. охарактеризувати пошукові можливості довідково-допоміжного тексту видань 

виробничої та офіційної літератури, які використовуються в роботі установи; 

4. визначити співвідношення електронних і паперових документів, що використовуються 

в діяльності установи та зазначити виробничі процеси, в межах яких створюються чи 

застосовуються відповідні документи; 

5. визначити відповідність системи реквізитів ділових документів, які створюються на 

базі практики, існуючим нормам та вимогам до оформлення службової документації; 
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6. визначити та проаналізувати комунікативні процеси в установі, охарактеризувати 

засоби та способи здійснення комунікативних дій; 

7. побудувати таблицю форм комунікаційної діяльності, які мають місце в установі; 

8. проаналізувати роботу з діловою документацією та стан документообігу в установі. 

 

Змістовий модуль 3. 

 Бібліотечна справа 

Система бібліотечних установ 

1. Поняття про бібліотечну систему. Групи бібліотечних систем. Бібліотечна система 

України. Система бібліотечних установ сучасної України. 

2. Державна бібліотека: статус і структура, завдання, функції. Поняття про 

комплектування державної бібліотеки. Джерела комплектування. Організація 

комплектування.  

3. Основні бібліотечні технології. Планування, облік роботи і звітність архівних установ.  

 

Змістовий модуль 4.  

Бібліотечна справа 

Формування навичок та вмінь для роботи у бібліотеці 

1. Знайомство з системою обслуговування користувачів; знайомство з бібліотечними 

тематичними картотеками документів та виробити вміння працювати з ними; оволодіння 

навичками і вміннями аналітико-синтетичної обробки документів; навчитися здійснювати 

пошук первинної та вторинної інформації в інформаційному середовищі бібліотеки; 

оволодіти сучасними бібліотечними інформаційно-комунікаційними системами. 

 

 6.2. Завдання для самостійної роботи та\або перелік індивідуальних завдань для 

студентів. 

 

1. Скласти бібліографічні описи видань з урахуванням вимог державних стандартів: 

– Опис видань індивідуального і колективного авторства; 

– Опис однотомного видання; 

– Опис багатотомного видання; 

– Бібліографічний опис складової частини документа; 

– Опис спеціальних видів видань. 

2. Вивчити бібліотечні закони, підзаконні акти, нормативні матеріали, внутрішню 

організаційно-правову документацію бібліотеки. 

3. Скласти схему організаційної структури обслуговування користувачів у бібліотеці 
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6.3. Обов'язки студентів під час проходження практики.  

 

Студенти–практиканти зобов'язані: 

– до початку практики одержати консультацію керівника практики від Університету 

щодо оформлення необхідних документів (під час установчої конференції з практики або в 

індивідуальному порядку); 

– вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії бібліотечної установи; 

– своєчасно прибути на базу практики, дотримуватися встановленого розпорядку 

практичних занять; 

– у повному обсязі виконати всі завдання програми практики, вести облік проведеної 

роботи у щоденнику проходження практики; 

– своєчасно оформити звітну документацію з практики з дотриманням усіх вимог і 

стандартів, скласти залік з практики; 

– проходити практику відповідно до строків, визначених у наказі по університету. 

Зміна терміну проходження практики через поважні обставини, що підтверджені 

документально, проводиться за розпорядженням першого проректора університету на 

підставі заяви на його ім'я з погодженням завідувача кафедри, декана та керівника з 

виробничих практик  університету. 

Студенти-практиканти несуть повну відповідальність за виконання робочої програми 

практики. Студент, який не виконав у повному обсязі робочу програму практики або 

отримав негативну залікову оцінку з практики, відраховується з університету. 

У разі невиконання повного обсягу програми практики з поважної причини студент 

за поданням його заяви на ім'я ректора університету та відповідних документів залишається 

на повторний курс навчання. 

Староста групи практикантів на базі практики складає розклад зайнятості 

практикантів на кожний день наступного тижня практики, доводить його до відома 

групового керівника практики, повідомляє студентів-практикантів про колективні 

консультації, виконує доручення керівників практики. 

 

 

 

 

6.4. Обов'язки керівників практики від Університету та від бази практики 
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Груповий керівник практики від Університету: 

– бере участь у підготовці та проведенні установчої конференції для ознайомлення 

студентів з порядком і вимогами до проходження практики, технікою безпеки, графіком 

роботи, звітною документацією; 

– знайомить керівників від бази практики з програмою практики й обов'язками, які 

покладаються на них; 

– розподіляє разом з керівником від бази практики студентів на робочих місцях; 

– контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, 

контролює ведення керівником від бази практики обліку відвідування студентами 

практики; 

– забезпечує постійне керівництво та контроль за виконанням програми практики 

кожним студентом; 

– надає необхідні консультації студентам щодо виконання завдань практики;  

– періодично інформує заступника декана факультету з практики, завідувача кафедри, 

керівника практик університету про хід практики, вирішує з ними поточні питання; 

–  підводить підсумки практики, оцінює роботу кожного студента та складає звіт 

про підсумки проведеної практики; 

– приймає диференційований залік з архівної практики. 

Керівник практики від бази практики: 

– створює необхідні умови для виконання студентами програми практики, не дозволяє 

залучення студентів до роботи, що не відповідає програмі практики; 

– проводить обов'язкові інструктажі з охорони праці і техніки безпеки; 

– дотримується календарних графіків проходження практики студентами; 

– контролює дотримання практикантами виробничої дисципліни; забезпечує облік 

відвідування практики студентами, про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього 

розпорядку тощо повідомляє навчальний заклад; 

– проводить облік та оцінювання виконаної кожним студентом роботи, після 

завершення практики характеризує роботу кожного студента, на запрошення кафедри бере 

участь у підсумковій конференції. 
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7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Види робіт/діяльності студента 
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Максимальна кількість балів 

З
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
  

к
іл

ьк
іс

ть
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

Участь в установчій конференції 

В
и

ст
у
п

 н
а 

зв
іт

н
ій

 

к
о
н

ф
ер

ен
ц

ії
 

4 1 4 

Участь в підсумковій звітній конференції 4 1 4 

Оформлення звітної документації 20 1 20 

Робочий день  

Примітка: тривалість практики становить 4 тижні по 

6 робочих днів у кожному, тобто разом – 24 робочих 

дні 

24 3 72 

Разом - 100 

Максимальна кількість балів: 100 

Розрахунок коефіціента: 100/100 = 1 

 

            7.2. Перелік звітної документації 

Студент-практикант під час проходження бібліотечно-документознавчої  практики 

повинен вести щоденник, в якому мають бути зафіксовані: 

- відомості про базу практики; 

- відомості про керівників практики; 

- відомості про терміни практики; 

- розпорядок роботи; 

- стислі щоденні відомості про виконані роботи та їхні результати, що 

мають супроводжуватися ілюстративними матеріалами (замальовками, фотографіями 

тощо). 

 

7.3. Вимоги до звіту про практику 

 Для підсумкової звітної конференції студент-практикант готує звіт про проходження 

бібліотечно-документознавчої  практики, в котрому має міститися інформація щодо обсягу і 

змісту робіт, виконаних впродовж практики, набуті знання, уміння та навички. До звіту 

додаються ілюстративні матеріали. 

 

Щоденник і звіт студент-практикант повинен передати по закінченні підсумкової 

звітної конференції керівнику практики від Університету в окремій папці для подальшого 

зберігання на кафедрі історії України і методики навчання. 
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7.4. Система контролю та критерії оцінювання 

 

Контроль за проходженням практики здійснюється у декількох напрямах: 

– регулярна фіксація наявності студентів на базі практики у «Відомості обліку 

відвідування практики студентами»; 

– ведення студентом щоденника, де записуються види і назви виконаних на кожному 

занятті практичних робіт, подається коротка характеристика їх змісту; 

– регулярне оцінювання виконаних студентом конкретних завдань керівниками від 

бази практики; 

– позитивне підсумкове оцінювання роботи студентів передбачає наявність оцінок за 

кожний змістовний модуль, а оцінка за модуль виставляється на підставі оцінок за окремі 

види робіт, виконаних студентом. 

Наприкінці практики кожен студент звітується про результати практики. Форма 

навчальної звітності - оцінка за 100-бальною системою.  

Наведені нижче критерії відображають засадничі вимоги, необхідні для приведення 

отриманих результатів у відповідність до очікуваних. Указана в дужках кількість балів є 

максимальною за цей критерій оцінювання й може бути нижчою (до "0" у випадку повної 

невідповідності вимогам). 

 

7.5. Шкала відповідності оцінок 

 

 

 

 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Кількість 

балів 
Зміст оцінки 

A Відмінно 90 – 100 

Високий  рівень умінь і навичок, належне 

оформлення звітної документації з ілюстративним 

матеріалом. 

B 

Добре 

82 – 89 
Дуже добрий рівень умінь і навичок, належне 

оформлення звітної документації. 

C 75 – 81 
Добрий  рівень  умінь  і  навичок,  належне 
оформлення звітної документації. 

D 

Задовільно 

69 – 74 
Посередній рівень умінь і навичок при 

належному оформленні звітної документації. 

E 60 – 68 
Мінімально-достатній рівень умінь і навичок при 

належному оформленні звітної документації. 

F 

Незадовільно 

35 – 59 

Низький рівень умінь і навичок, при 

незадовільному оформленні звітної документації, з 

можливістю перескладання за умови її 

самостійного належного доопрацювання.  

FX 1 – 34 
Недостатній рівень умінь і навичок, що вимагає 

повторного проходження практики. 
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8. Рекомендовані джерела  

                                                                                       

Базова 

1. Алешин Л. И. Автоматизация в библиотеке. – М., 2001. – Ч. 1. 

2. Збірник нормативних документів із бібліотечної справи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Б-ка ; [уклад. Л. П. Бондар]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. 

3. Библиотерапия: задачи, подходы, методы : сб. статей / сост. О. Л. Кабачек. - М. : БМЦ, 2001. 

4. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Вид. офіційне. – К.: 

Держстандарт України, 1995. – 45 с. 

5. Библиотечное дело: Терминологический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Книга, 

1986. 

6. Інструкція про порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек 

України через систему обмінних фондів // Бібл. планета. – 2005. – №2. – Вкладка. – С.6-9. 

7. Митчелл Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практ. пособие для 

библ. работников. - М. : Омега-Л, 2008. 

8. Положення про Національну бібліотеку України ім. В.І.Вернадського // Бібл. вісник. – 1996. 

- № 5. – С.3-6. 

9. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січня 1995 р. // Бібл. Вісник. – 1996. 

- №5. – С.3-6. 

10. Справочник библиотекаря / Науч. ред. А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. – СПб.: Профессия, 

2002. 

11. Справочник библиотекаря. – М.: Книга, 1985. 

12. Створення баз даних документів, визначенних для включення до державного реєстру 

національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ІРБІС: 

рекомендації. - К., 2002 

13. Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знаний. – М., 

1995. 

14. Українська бібліотечна асоціація: Документи і матеріали / Уклад. В.С.Бабич, В.С.Пашкова. 

– К.: НПБ України, 1996. 

15. Шевченко І. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та 

Інтернету в бібліотеці : посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / І. Шевченко, С. 

Бойцова ; Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для 

бібліотекарів. – К. : Самміт-Книга, 2010. 

 

Допоміжна 

1. Библиотечно-информационные системы: Сб. науч. тр. / ЦНБ им. В. Вернадского. – К. : Наук. 

думка, 1990. 

2. Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія ; [наук. ред. Л. А. Дубровіна] ; 

Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. 

3. Дети и библиотека в меняющейся медиасреде. - М. : Школьная библиотека, 2004. 

4. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного 

потенціалу українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. 

5. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : монографія / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [НВЦ НБУВ], 2010. 

6. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних 

інформаційних технологій : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. Наук України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім.Вернадського, 2011. 
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Зразок титульного аркуша папки 

 з матеріалами про проходження науково-дослідної практики 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

 

Історико-філософський факультет 

 

Кафедра історії України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документація 

Виробничої (бібліотечно-документознавчої) практики 

 

 

Студента ______________________________________ 

                                                                         (ПІБ) 

 

Група_________________________________________ 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ ____р.  
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Зразок титульного аркуша щоденника практики  

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Історико-філософський факультет 

 

Кафедра історії України 

 

 

 

 

 

 

 

Щоденник 

Виробничої (бібліотечно-документознавчої) практики 

 

 

 

Студента_____________________________________ 

                                                                       (ПІБ) 

 

 

Група_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ ____р. 
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Зразок другої сторінки щоденника практики 

 

 

База практики:________________________________________________________ 

(повна назва, адреса, телефон) 

 

 

 

Керівники практики від Університету:___________________________________ 

(ПІБ, посада) 

 

 

 

Керівники бази практики:______________________________________________ 

 (ПІБ, посада) 

 

 

 

Термін практики:_____________________________________________________ 

 

 

 

Розпорядок роботи:___________________________________________________  
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Зразок третьої та наступних сторінок щоденника практики 

 

Дата Зміст роботи Примітки 
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Зразок оформлення звіту 

 

ЗВІТ 

про проходження виробничої (бібліотечно-документознавчої) практики 

що проводилася з «___»______________ по «___»__________________20_р.  

на базі___________________________________________________________ 

(зазначається повна назва бази практики) 

під керівництвом____________________________________________________ 

(ПІБ усіх керівників практики) 

 

Студента ___________________________________________________________ 

(ПІБ) 

Групи__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                          Підпис студента 
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