
Перелік  

тем та практичних завдань для опрацювання з навчальної 

дисципліни «Інформаційно – пошукові системи в ДІС» для 

студентів ІІ ІБАС курсу 

Тема 5.4. Особливості організації каталогів у дитячих і шкільних  

            бібліотеках. 

             Процеси роботи з каталогами. 

 

Практичні завдання: 

1.Складання тематичних каталогів для дітей 6-7 р. у формі каталогів – 

альбомів, ширм. 

18.03.2020 р. 

2.Складання макету систематичного каталога для учнів 8-9 років.  

25.03.2020 р. 

 

Тема 6.1. Загальні питання організації системи бібліографічних  

                 картотек. 

1.04.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік  

тем та практичних завдань для опрацювання з навчальної 

дисципліни «Обслуговування в ДІС» для студентів  

ІІІ ІБАС курсу 

Тема 2. Особливості обслуговування підлітків в бібліотеках. 

                                                                                            12, 19.03.2020 р. 

 

Практичні завдання: 

1.Уточнення читацького призначення книги для дітей середнього 

шкільного віку і визначення можливих прийомів її рекомендації. 

Проведення рекомендаційної бесіди для підлітків. 

26.03.2020 р. 

2.Розробка плану підготовки і проведення літературної гри для 

підлітків.  

2.04.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік  

тем та практичних завдань для опрацювання з навчальної 

дисципліни «Бібліотечне краєзнавство» для студентів  

ІІІ ІБАС курсу 

Тема 3. Краєзнавчий довідково – бібліографічний апарат бібліотеки. 

 

Практичні завдання: 

1.Складання пам’ятки користувачеві про краєзнавчий довідково – 

бібліографічний апарат бібліотеки та правила користування ним. 

16.03.2020 р. 

інд. 23.03.2020 р.  

Тема 4. Краєзнавча бібліографія: загальнотеоретичні питання.  

30.03.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік  

тем для опрацювання з навчальної дисципліни «Організація та 

управління інформаційними системами» для студентів ІІІ ІБАС 

курсу 

 

Тема 18. Забезпечення інформаційних потреб в управлінській  

                практиці. 

12.03.2020 р. 

Тема 19. Властивість адаптації до стилю і методів інформаційних  

                систем управління. 

19.03.2020 р. 

Тема 20. Принципи інформаційної управлінської рівноправності. 

26.03.2020 р. 

Тема 21. Ступінь деталізації та форм надання інформації в  

                 управлінській діяльності. 

2.04.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перелік  

тем та практичних завдань для опрацювання з навчальної 

дисципліни «Обслуговування в ДІС» для студентів  

ІІ ІБАС курсу 

Тема 5. Задоволення індивідуальних потреб та запитів користувачів  

              бібліотек. 

 

Практичні завдання: 

1.Складання примірного тексту бесіди при записі користувача до 

бібліотеки. 

16.03.2020 р. 

2.Уточнення читецького призначення книги і визначення можливих 

прийомів її рекомендації. 

23.03.2020 р. 

3.Проведення рекомендаційної бесіди: бібліотечний тренінг 

(навчально – рольова гра). 

інд. 30.03.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік  

тем та практичних завдань для опрацювання з навчальної 

дисципліни «Управління діяльністю в ДІС» для студентів  

ІІ ІБАС курсу 

Тема 4. Маркетинг в управлінні бібліотекою. 

 

Практичні завдання: 

1.Ознайомитись із заходами щодо реклами бібліотеки – бази 

навчальної практики. 

12.03.2020 р. 

2.Аналіз «Положення про відділ маркетингу та інновацій», 

«Положення про платні послуги бібліотеки». 

інд. 19.03.2020 р. 

26.03.2020 р.              

Тема 5. Управлінська праця в бібліотеці. 

2.04.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перелік  

тем та практичних завдань для опрацювання з навчальної 

дисципліни «Аналітико – синтетична обробка документної 

інформації» для студентів ІІ ІБАС курсу 

 

Тема 5. Методика систематизації документів з мистецтва,  

              архітектури, ігор та спорту (7 клас).  

Практичні завдання: 

Складання бібліографічних описів та систематизація документів з 

мистецтва, архітектури, ігор та спорту. 

18.03.2020 р. 

 

Тема 6. Методика систематизації документів з мови, мовознавства, 

художньої літератури та літературознавства (8 клас). 

 25.03.2020 р. 

Практичні завдання: 

Складання бібліографічних описів та систематизація документів з 

мови, мовознавства, художньої літератури та літературознавства. 

1.04.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік  

практичних завдань для опрацювання з навчальної дисципліни 

«Діловий документ» для студентів ІІІ ІБАС курсу 

 

Практичні завдання: 

1.Складання тексту вказівки, дотримуючись послідовності 

необхідних реквізитів. 

16.03.2020 р. 

2.Ознайомлення з довідково – інформаційними документами. 

23.03.2020 р.              

3.Складання. опорної схеми реквізитів плану роботи та заповнення 

формуляра зразка. 

30.03.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 


