
Перелік  

тем та практичних завдань для опрацювання з навчальної 

дисципліни «Інформаційно – пошукові системи в ДІС» для 

студентів ІІ ІБАС курсу 

 

Практичні завдання: 

1.Аналіз і характеристика системи картотек бібліотеки – бази 

навчальної практики. 

8.04.2020 р. 

 

Тема 6.2. Організація систематичної картотеки статей. 

15.04.2020 р. 

Практичні завдання: 

1.Визначення рубрик для одного з розділів макету систематичної 

картотеки статей. Відбір статей, оформлення каталожних карток для 

макету СКС. 

22.04.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік  

тем та практичних завдань для опрацювання з навчальної 

дисципліни «Обслуговування в ДІС» для студентів  

ІІІ ІБАС курсу 

Інд. Проведення рекомендаційної бесіди для підлітків. 

                                                                                                 9.04.2020 р. 

Тема 3. Бібліотечне обслуговування юнацтва. 

                                                                                                 16.04.2020 р. 

 

Практичні завдання: 

1.Розробка схеми книжкової виставки на допомогу профорієнтації. 

23.04.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік  

тем та практичних завдань для опрацювання з навчальної 

дисципліни «Бібліотечне краєзнавство» для студентів  

ІІІ ІБАС курсу 

Тема 4 (продовж). Краєзнавча бібліографія : загальнотеоретичні 

питання. 

                                                                                               6.04.2020 р. 

 

Практичні завдання: 

1. * Вивчення і характеристика краєзнавчих тематичних 

бібліографічних посібників. 

* Характеристика краєзнавчих науково – допоміжних 

посібників. 

* Аналіз рекомендаційних бібліографічних посібників 

краєзнавчого характеру. 

13.04.2020 р. 

Тема 5. Краєзнавча бібліографічна робота бібліотек.  

20.04.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік  

тем для опрацювання з навчальної дисципліни «Організація та 

управління інформаційними системами» для студентів ІІІ ІБАС 

курсу 

 

Тема 22. Головні інформаційні системи в управлінській діяльності. 

9.04.2020 р. 

Тема 23. Розробка та використання нових інформаційних систем в 

управлінській діяльності. 

16.04.2020 р. 

Тема 24. Використання інформаційних систем управління в 

діяльності навчального закладу. 

23.04.2020 р. 

викладач Тимчишак Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перелік  

тем та практичних завдань для опрацювання з навчальної 

дисципліни «Обслуговування в ДІС» для студентів  

ІІ ІБАС курсу 

Тема 6. Фронтальне (масове) і групове обслуговування користувачів 

бібліотек. 

                                                                                                 6.04.2020 р. 

Тема 6 (продовж). Фронтальне (масове) і групове обслуговування 

користувачів бібліотек. 

                                                                                                  13.04.2020 р.  

Практичні завдання: 

1.Розробка і оформлення схеми книжкової виставки на актуальну 

тему. 

20.04.2020 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 5 (продовж). Управлінська діяльність в бібліотеці. 

9.04.2020 р. 

 

Практичні завдання: 

1.Розробити технологічну карту: 

а) обслуговування користувачів на абонементі 

б) обслуговування абонентів по МБА. 

                                                                                                  16.04.2020 р. 

Тема 6. Методичне управління бібліотеками. 

                                                                                                  23.04.2020 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 7. Методика систематизації документів з географії,  

              біографій та історії. (9 клас).  

Особливості систематизації за УДК з урахуванням вікових 

особливостей користувачів мережі бібліотек для дітей. 

                                                  8.04.2020 р.  

Практичні завдання: 

1.Складання бібліографічних описів та систематизація документів з 

географії, біографій та історії. 

15.04.2020 р. 

2.Складання бібліографічних описів та систематизація літератури для 

дітей. 

22.04.2020 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. 

 

 


