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1. Загальна інформація про дисципліну 

 
1 Назва дисципліни Оцифрування 

документів бібліотеками 
закладів вищої освіти 
 

2 Викладач Давидова Ірина 
Олександрівна 
Кушнаренко Наталя 
Миколаївна 

3 Контактні дані викладача (роб.тел., емейл) Idavydova1@ukr.net 
4 Статус дисципліни (обов’язкова чи вибіркова) вибіркова 
5 Рік підготовки  2 
6 Семестр 4 
7 Лекції (год.) 20 
8 Практичні /семінарські  заняття (год.) 20/20 
9 Самостійна робота (год.) 30 
10 Індивідуальна робота (год.) — 
11 Кількість кредитів  3 
12 Загальна кількість годин  90 

13 Види поточного контролю поточне опитування, реферат, 
контрольне тестування 

14 Вид підсумкового контролю залік 
 

2. Анотація дисципліни  
2.1. Місце дисципліни в програмі навчання 

         Навчальна дисципліна «Оцифрування документів бібліотеками закладів вищої 
освіти» є дисципліною за вибором аспіранта. Вона покликана розкрити напрями 
техніко-технологічного розвитку бібліотек закладів вищої освіти в цифровому 
суспільстві, надати аспірантам повну інформацію про сучасні  технології 
оцифрування документних колекцій й тенденції їх розвитку. У процесі вивчення 
дисципліни  аспіранти мають усвідомити передумови формування цифрового 
інформаційного середовища в бібліотеках ЗВО, окреслити напрями цифрової 
модернізації вузівської бібліотеки шляхом її  інноваційного розвитку в напрямі 
створення цифрових колекцій. Окрім цього  навчальна дисципліна «Оцифрування 
документів бібліотеками закладів вищої освіти» покликана сприяти формуванню у  
аспірантів здібностей до самооцінки, самоконтролю, самореалізації, забезпечити 
вільне володіння категорійно-поняттєвим апаратом цифровізації бібліотечно-
інформаційної діяльності, здатності моделювати  техніко-технологічні процеси  в 
сучасній документно-комунікаційній системі суспільства, спроможності визначати 
основні тенденції цифрового  розвитку  бібліотек закладів вищої освіти в Україні та 
за кордоном. 

 
2.2. Пререквізити та постреквізити дисципліни  
 Проблема оцифрування документів бібліотеками закладів вищої освіти 

розвивається у нерозривному зв’язку як із багатьма суспільними науками (педагогіка, 
соціологія, економіка), так і з професійними. Зокрема,  розгляд інформатизації суспільства 
як передумова формування цифрового середовища неможливий без відповідного  
соціокультурного контексту, тобто без використання знань культурології,  теорії та 
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методології пізнання, економіки, професійної етики. Однак особливо тісними є 
взаємозв’язки  оцифрування документів бібліотеками закладів вищої освіти саме з  
педагогікою вищої школи, сучасними проблемами розвитку документно-комунікаційних 
систем, веб-технологіями та управлінням інноваційними проєктами. Першочергово 
мовиться про вивчення проблем створення інформаційно-освітнього середовища закладу 
вищої освіти через механізми  формування інформаційних колекцій та налагодження 
системи інформаційного супроводу освітньої і наукової діяльності університетів. 
Здобутий студентами у ході вивчення навчальної дисципліни «Теорія та історія 
соціальних комунікацій» фрагмент соціокультурного досвіду у вигляді системи знань, 
умінь, норм і цінностей щодо документно-комунікаційної системи суспільства та її 
функціонування є теоретичним підґрунтям подальшого  розгляду цифровізації 
документних колекцій як напряму стратегічного розвитку бібліотек університетів.  

 
2.3. Мета навчальної дисципліни – ознайомлення  аспірантів  з сучасними 

проблемами, які вирішують бібліотеки закладів вищої освіти на етапі  формування 
інформаційного суспільства та суспільства знань, опанування сучасними технологіями 
створення цифрового інформаційного простору університету як основи інформаційного 
обслуговування студентів та викладачів.  

 
Завдання навчальної дисципліни: 
 розглянути передумови формування цифрового середовища; 
 розкрити завдання  створення цифрових активів бібліотеками закладів вищої 

освіти; 
 визначити оцифрування як інноваційну технологію збереження документів; 
 висвітлити  практику цифрової модернізації університетської бібліотеки; 
 розглянути світовий досвід створення цифрових колекцій бібліотеками 

університетів; 
 розширити уявлення  аспірантів про  основи цифрового бібліотечно-

інформаційного виробництва; 
 розглянути    фонди бібліотек закладів вищої освіти як об’єкт цифровізації; 
 розглянути  існуючі стандарти формування цифрових колекцій; 
 дати уявлення про алгоритм управління цифровими активами бібліотек закладів 

вищої освіти;  
 ознайомити студентів з проєктами оцифрування фондів бібліотек закладів вищої 

освіти; 
 розкрити організаційні аспекти оцифрування; 
 визначити правові засади оцифрування; 
 ознайомити  аспірантів економічними аспектами створення цифрових колекцій; 
 поглибити знання про роль керівництва в управлінні процесом цифровізації 

документних колекцій; 
 розглянути особливості  техніко-технологічних аспектів оцифрування фондів 

бібліотек; 
 розкрити основні тенденції  цифровізації документних колекцій в Україні. 
 

 
2.5. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни. 
Загальні компетентності: 
 Здатність до формування системного наукового світогляду. 
 Здатність глибокого переосмислення наявних наукових концепцій. 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
 Здатність аналітичного мислення та генерування нових ідей. 
   Вміння виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми. 
   Здатність працювати автономно. 
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Професійні компетентності: 
 Здатність  аналізувати оригінальні наукові дослідження, досягати власних 

наукових результатів та створювати нове цілісне знання. 
 Здатність до комплексного розуміння сучасних підходів та основних тенденцій 

розвитку сфери документно-інформаційної діяльності в цифровому середовищі. 
 Здатність оцінювати та прогнозувати напрями стратегічного розвитку 

бібліотечно-інформаційної сфери. 
 
2.6. Результати навчання. 
Результати вивчення даної освітньої компоненти деталізують такі програмні 

результати навчання:  
 знати та вміти критично оцінювати сучасні тенденції розвитку документно-

комунікаційних структур суспільства; 
 аналізувати тенденції опанування цифрових технологій в бібліотечно-інформаційній 

діяльності; 
 самостійно орієнтуватись в питаннях створення цифрових активів бібліотек;  
 орієнтуватися в літературі з соціально-комунікаційної проблематики та питань 

цифровізації й користуватися спеціальною термінологією; 
 визначати соціальну значущість та цілі   збереження книжкових  колекцій в цифрову 

епоху; 
 окреслювати механізми формулювання проблем управління процесом оцифрування 

документів; 
  знайомитись із світовим досвідом цифровізації документних колекцій; 
 здійснювати аналіз проєктів оцифрування фондів бібліотек закладів вищої освіти; 
 моделювати алгоритми оцифрування фондів бібліотек закладів вищої освіти;  
 здійснювати аналіз міжнародних стандартів опису електронних видань;  
 визначати необхідність ресурсного забезпечення процесу цифровізації; 
 окреслювати подальші напрями діяльності  бібліотек закладів вищої освіти в напрямі 

формування корпоративних проєктів цифровізації; 
  визначати сучасні тенденції розвитку цифровізації бібліотек закладів вищої освіти. 

 
 

         3. Політика дисципліни  
3.1. Політика виставлення оцінок (пропущені заняття, відпрацювання пропусків): 

кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем та заздалегідь 
оголошених  аспірантам критеріїв, а також мотивується в індивідуальному порядку на 
вимогу аспіранта; у випадку не відпрацювання  аспірантом усіх передбачених занять до 
екзамену він не допускається; пропущені заняття обов’язково мають бути відпрацьовані. 
Форму і час відпрацювання  аспірант та викладач взаємопогоджують.   

 
3.2. Політика академічної поведінки та доброчесності (плагіат, поведінка в 

аудиторії): конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних групах з 
викладачем, необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та 
інші форми нечесної роботи неприпустимі. Недопустимі підказки і списування у ході 
семінарських занять, контрольних роботах, на іспиті. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; чесність; 
відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними телефонами. 
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5 Програма навчальної дисципліни: 
 

Тематика курсу 
Тема, план лекції Форма 

заняття 
Літера
тура 

Завд
ання, 
год. 

Вага 
оцінки 

Форми 
контро

лю 
Розділ 1. Історія розвитку теорії соціальних комунікацій 

Тема 1. Передумови формування 
цифрового інформаційного середовища 
в бібліотеках  закладів вищої освіти 
1.Інформатизація суспільства як 
передумова формування цифрового 
середовища.           
2.Завдання і функції  бібліотек закладів 
вищої освіти в цифровому суспільстві. 
3.Визначення та особливості процесу 
цифровізації.  
 

лекція 
семінар-
ське 
заняття 
 

9,10, 
31, 47 

4/2 6 бал  

Тема 2. Створення цифрових активів 
бібліотеками закладів вищої освіти 
1. Трансформації ролі, функцій та 
напрямів діяльності бібліотек закладів 
вищої освіти в цифровому середовищі. 
2. Упровадження новітніх цифрових 
технологій у діяльність бібліотек закладів 
вищої освіти. 
3.  Формування власних цифрових 
колекцій як напрям діяльності бібліотеки 
ЗВО.  

 
 

лекція 
практ. 

1, 3, 6, 
7,8,27 

6/2 8 
балів 

 

Тема 3. Цифрова модернізація бібліотечно-
інформаційного виробництва університетської 
бібліотеки  
1.Організаційно-функціональні основи цифрового 
бібліотечно-інформаційного виробництва.  
2.Основні елементи бібліотечного виробничого 
процесу: діяльність фахівців, засоби і предмети 
праці.  
3. Виробнича та організаційна структура бібліотек 
закладів вищої освіти.  

Лекція, 
практ. 
 

2-6, 9, 
10, 22, 
44 

4/4 8 
балів 

 

Тема 4. Склад та структура фондів бібліотек 
закладів вищої освіти 
1.Склад фондів бібліотек закладів вищої 
освіти: поняття та визначення.  
2.Типологічний склад фондів.  
3.Галузеві та багатогалузеві фонди бібліотек 
закладів вищої освіти.  
 

Лекція, 
семінар-
ське 
заняття 
 

2-6, 
20, 21, 

4/4 8 
балів 

 

Тема 5. Управління цифровими активами 
бібліотек закладів вищої освіти 
1.Рекомендації ІФЛА та ЮНЕСКО стосовно 

Лекція 
 

24, 25, 
26,  37 

4 14 
балів 

Рефе-
рат 
 



7 
 

збереження та оцифрування культурної 
спадщини.  
2.Планування процесу оцифрування та 
проєктування. 

 
 
 

  Розділ 2. Організація і структура управління  процесом оцифрування документів 
 

Тема 6. Світовий досвід оцифрування 
фондів бібліотек закладів вищої освіти 
1. Створення електронних бібліотек 
оцифрованих документів закладів вищої 
освіти Німеччини,  Великої Британії. 
2.  Створення електронних бібліотек 
оцифрованих документів закладів вищої 
освіти Іспанії, Франції, США. 
3.  Створення електронних бібліотек 
оцифрованих документів закладів вищої 
освіти Китаю.  
 

Лекція, 
сем. 

27, 40, 
48 

4/4 8  

Тема 7.  Проєкти оцифрування фондів 
бібліотек закладів вищої освіти в 
Україні 
1.Документна спадщина як частина історико-
культурної та наукової спадщини України. 
2.Принципи, ознаки та критерії віднесення 
документів до унікальних і цінних видань. 
3.Оцифрування як інноваційна технологія 
збереження документів.  

 
 

Лекція, 
практ. 

27, 35 6/2 8  

Тема 8.  Організація оцифрування 
фондів бібліотек закладів вищої освіти 
1.Організаційні аспекти оцифрування. 
2. Залучення аутсорсингу та краудсорсингу до 
процесу оцифрування: визначення понять, 
характеристика, переваги, недоліки, приклади 
застосування в Україні.  
3.Економічні аспекти створення цифрових 
колекцій.  
 

Лекція, 
сем. 
заняття 

2-6, 
33, 38 

4/2 6 
балів 

 

Тема 9. Техніко-технологічні аспекти 
оцифрування фондів бібліотек закладів 
вищої освіти 
1.Технологічний процес оцифрування, етапи.  
2. Оцифрування та фотокопіювання, види 
сканерів.  
3. Стандарти метаданих, формати збереження 
та представлення.  

 
 

Лекція, 
практ. 

2-6, 9, 
11 

4/4 8 
балів 

 

Тема 10. Регламентація процесу 
оцифрування бібліотечних фондів 
закладів вищої освіти 
1.Поняття, функції, цілі та завдання управління 

Лекція, 
практ. 
робота 

2-6, 8, 
11 

4/2 6 
балів 

тест 
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оцифруванням.  
2.Управління процесами реалізації, ризиками, 
якістю виконання оцифрування тощо. 
3.Ресурсне забезпечення (фінансове, кадрове, 
матеріально-технічне, інформаційне).  

 
 

 

Разом 90   100 
балів 

 

 
 

5. Тематика семінарських (або практичних) занять 
 

Семінарське заняття №1   
Тема: «Бібліотека як складова цифрового інформаційно-освітнього середовища 
закладу вищої освіти» 

Питання для обговорення: 
1. Структура інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти. 
2. Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури університету. 
3. Цифровізація інформаційно-освітньої діяльності студентів. 
4. Система інформаційного супроводу освітньої діяльності в бібліотеках закладів 

вищої освіти. 
 

Література: 9, 10, 22, 25, 43, 47. 
  
Семінарське заняття №2   

Тема: «Особливості складу та структури фондів бібліотек ЗВО»   
Питання для обговорення: 
1. Фонди бібліотек ЗВО як основа інформаційного забезпечення освітньо-

наукового процесу. 
2. Склад фондів бібліотек ЗВО: особливості типо-видового розмаїття документів. 
3. Структурування фондів бібліотек ЗВО.  
4. Відділи рідкісних і цінних видань у бібліотеках ЗВО України: склад, функції, 

діяльність. 
Література: 1, 4, 22, 37, 52, 55, 57, 71, 72, 74. 
 
Семінарське заняття №3   

Тема: «Цифровізація бібліотек закладів вищої освіти Китаю»   
Питання для обговорення: 
1. Система академічних бібліотек КНР. 
2. Основні етапи цифровізації бібліотек закладів вищої освіти КНР. 
3. Програмно-проєктна діяльність як дієвий інструмент формування цифрових 

колекцій. 
4. Китайсько-Американська цифрова академічна бібліотека  (CADAL) 
Література: 27, 69, 70, 71. 
 
Семінарське заняття №4. «Організаційні аспекти оцифрування документної 

спадщини: ефективність застосування»  
1. Співпраця між бібліотеками ЗВО. Створення корпоративних проєктів: умови, 

завдання, переваги.  
2. Аутсорсинг в оцифруванні культурної спадщини. 
3. Залучення студентства та науково-педагогічного складу ЗВО в процеси 

оцифрування.  
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4. Нормативно-правове забезпечення процесу оцифрування. Оцифрування 
документів, що охороняються авторським правом: проблеми, шляхи їх вирішення. 

5. Додаткові джерела фінансування проєктів оцифрування. Гранти ЄС як 
перспективне джерело фінансування проєктів оцифрування в Україні.  
Література: 5, 9, 14, 16, 17, 18, 23, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75. 
 
Семінарське заняття №5   

Тема: «Ефективність управління проєктами оцифрування»   
Питання для обговорення: 
1. Сутність управління проєктами оцифрування.  
2. Управління технологічними процесами оцифрування, ризиками, якістю 

виконання оцифрування. 
3. Контроль за виконанням проєкту: види та методи контролю; моніторинг 

виконання робіт з оцифрування. 
4. Рівні комунікації: внутрішні, зовнішні. Мікро-, міді- та макрокомунікація. 
5. Методичне забезпечення в управлінні оцифруванням фондів бібліотек ЗВО. 
Література: 3, 10, 12, 36, 38, 40, 42, 48, 49. 

 
Практичне заняття №1     
Тема: «Аналіз  сайтів бібліотек закладів вищої освіти регіону» 
Хід виконання завдання: 
На основі аналізу вебсторінок бібліотек закладів вищої освіти м. Харкова надати 

порівняльну  характеристику чотирьох сайтів за вибором аспіранта. На основі аналізу 
надати рекомендації з поліпшення інтернет-представництва. 

 
Література: 10, 44. 
 
Практичне заняття №2     

  Тема: «Аналіз технологій  бібліотечно-інформаційного виробництва бібліотеки 
університету». 

   Мета: Отримати знання про складові техніко-технологічної бази бібліотечно-
інформаційного виробництва, можливості та ефективні шляхи її формування в бібліотеках 
університетів. 

Завдання виконується на базі бібліотечно-інформаційного центру університету за 
вибором викладача. 

Хід виконання завдання: 
1. Слухачі з’ясовують наявність інформаційно-комунікативних, інформаційно-

документальних, інформаційно-системних, медійних, соціально-інформаційних 
технологій. 

2. У письмовому вигляді дають характеристику предметного складу технології. 
3. Описується технічна та програмна база технологій. 
Форма контролю: Матеріал представляють у вигляді морфологічної таблиці, 

параметри якої визначає викладач із урахуванням особливостей обраної бази. 
 
Література: 2, 3, 9, 22, 26, 28, 29, 47. 
 
Практичне заняття №3     

   Тема: «Проєктна діяльності бібліотек  закладів вищої освіти з оцифрування» 
Мета — вивчення проєктів бібліотек ЗВО України з оцифрування історико-

культурної спадщини. 
Хід виконання завдання: 
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1. Проаналізувати запропоновані сайти бібліотек ЗВО та коротко 
охарактеризувати основні напрями діяльності: Центральна наукова бібліотека 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна (http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/); Наукова 
бібліотека ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка 
(http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3); Наукова бібліотека Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова (http://lib.onu.edu.ua/). 

2. Ознайомитися з колекціями: «eScriptorium — архів рідкісних видань і рукописів 
для науки та освіти» (ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/?locale=uk); «Old Printed Book» 
(НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка; 
http://www.rare.univ.kiev.ua/ukr/); Електронна бібліотека рідкісних видань (НБ 
ОНУ імені І. І. Мечникова; http://rarebook.onu.edu.ua:8081/). 

3. Проаналізувати колекції за: типо-видовим складом документів, хронологічною 
ознакою, тематичним наповненням. Визначити пріоритетні групи документів 
для оцифрування. 

4. Виявити участь бібліотек ЗВО в корпоративних проєктах цифрової спдщини 
України та світу. 

Література: 2, 13, 21, 31, 32, 58, 59, 70, 71, 72, 74, 77, 78. 
 
Практичне заняття №4     
Тема: «Стандарти метаданих: сутність, характеристика, переваги та 

недоліки» 
Хід виконання завдання: 
Мета — знайомство зі стандартами метаданих для опису електронних ресурсів на 

прикладі Дублінського Ядра (Dublin Core). 
Хід виконання: 
1. Ознайомитись із ресурсом Dublin Core Metadata Initiative 

(https://www.dublincore.org/). 
2. Вивчити історію запровадження стандарту метаданих Дублінського Ядра. 
3. Дати загальну характеристику стандарту метаданих Дублінського Ядра (Dublin 

Core), який застосовується для опису цифрових об’єктів, переваги 
використання.  

4. Перелічити базові елементи набору метаданих Дублінського ядра. 
5. Визначити за яким принципом базові елементи поділяються на групи, назвати 

їх. 
6. Приклади використання стандарту метаданих Дублінського Ядра бібліотеками 

України. 
Література: 8, 11, 15, 19, 47, 76.  
 
 

6. Самостійна робота  

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Вивчення терміносистеми та складу інформаційно-

освітнього середовища. 
 

2 

2 Вивчення  світового досвіду створення електронних 
бібліотек. 
 

2 

3 Технологічні засади бібліотечно-інформаційного виробництва. 
 

4 

4 Структура фондів бібліотек закладів вищої освіти: 4 
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визначення та ознаки упорядкованості. 
 

5 Алгоритм управління цифровими активами бібліотек 
закладів вищої освіти. 
 

4 

6 Вивчення  досвіду реалізації  «Проекту 211» та 
«Проекту 985» (Китайська народна республіка). 
 

4 

7 Участь університетських бібліотек в корпоративних 
цифрових проектах України та світу. 
 

2 

8 Вивчення ролі Українського культурного фонду в реалізації 
проєктів з оцифрування документної спадщини. 
 

2 

9 Аналіз стандарту «Дублінського ядра» опису 
електронних інформаційних ресурсів. 
 

4 

10 Кадрове забезпечення процесу оцифрування 
бібліотечних фондів закладів вищої освіти. 
 

2 

 Разом 30 
 

 
 

7. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
Рівень досягнення запланованих результатів навчання перевірятиметься за 

допомогою таких форм контролю: 
1) взаємодія, вступ у комунікацію, здатність бути зрозумілим та толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості – доповіді, 
наукові обговорення; 

2) знання, розуміння та дотримування етичних принципів професійної діяльності  
інформаційного фахівця – тестування, поточне опитування, моделювання 
практичних професійних ситуацій з метою вирішення дискусійних питань, 
реферати; 

3) пояснення та  знання терміносистеми теорії та історії соціальних комунікацій – поточне 
опитування, екзамен; 

4) демонстрація соціально відповідальної та свідомої поведінки, слідування 
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 
діяльності –презентації аспірантів  та виступи на наукових заходах, групова 
дискусія; 

5) здійснення планування та психологічної корекції соціальних взаємин у 
різноманітних трудових колективах – наскрізні проекти, аналітичні звіти, 
реферати, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

 
 
8. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

            Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Оцифрування 
документів бібліотеками закладів вищої освіти»  визначається як середньозважена 
величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 
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Шкала оцінювання: 
 

За шкалою 
ТНЕУ 

За національною 
шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85–89 В (дуже добре) 
75-84 добре С (добре) 
65-74 D (задовільно) 
60-64 задовільно E (достатньо) 

35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1-34 
незадовільно F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 
 
11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 
 

№ Найменування Номер теми 
1. Навчальні посібники 1-10 
2. Силабус; 1-10 
3. Засоби підсумкового контролю  5, 10 

 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Основна література 

1. Бібліотечний фонд : метод. посіб. / Головне територіальне управління юстиції у 
Рівненській області. Рівне, 2018. 28 с. 

2. Організація роботи комплексу інформаційно-технологічних систем бібліотеки ВНЗ : 
метод. рек. / авт.-уклад.: О. М. Бруй, О. В. Пономаренко ; ННМБ України, 
Запорізький держ. мед. ун-т. Київ, 2013. 90 с. 

3. Оцифрування книжкового фонду : метод. рек. для фахівців б-к територіального 
об’єднання с.-г. б-к Миколаїв. обл. / уклад. Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. 
Миколаїв : МНАУ, 2012. 46 с. 

4. Палеха Ю. І., Іванова І. О., Черепуха Л. О. Бібліотечне фондознавство : навч. посіб. 
Київ : Ліра-К, 2019. 275 с. 

Допоміжна література: 

5.  Авторське право для бібліотекарів : підручник / Пер. з англ. О. Васильєва. Київ : 
ТОВ «ІММ «ФРАКСІМ», 2015. 194 с.  

6.  Баркова О., Бабенко В., Савич А. Програмне забезпечення цифровізації установ 
пам’яті: проблеми і підходи у вітчизняному секторі спадщини // Цифрова платформа: 
інформаційні технології в соціокультурній сфері. 2019. Т. 2 (2). С. 155–171.            
DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796x.2.2.2019.187727. 

7.  Білоус Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів (на 
прикладі Книжкової палати України) // Вісник Книжкової палати. 2010. № 1. С. 28–
32.  

8. Волохін О. М. Каталогізація цифрових ресурсів Інтернету. Дублінське ядро 
метаданих : посібник. Кіровоград, 2003. 72 с.  
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9.  Давидова І.О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві: моногр./ І.О. 
Давидова. Харків, ХДАК, 2005. 295 с.  

10. Давидова І. О., Мар`їна О. Ю. Сучасний стан цифрової модернізації бібліотек 
України //Молодий вчений. 2018.  №11.  C. 1001 - 1005.  
(URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/230.pdf   
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