
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
  

Назва дисципліни: Бібліометрика сучасної науки / Bibliometrics of modern science 

Шифр за ОНП: ВК4 

Категорія дисципліни: вибіркова 

Семестр(и): 2 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Результати навчання: комунікаційна – здатність суб’єкта інформаційно-

комунікаційної взаємодії орієнтуватися в ситуаціях професійного спілкування, розуміти 

мотиви, інтенції, стратегії поведінки, фрустрації, як свої власні, так і партнерів 

спілкування, налагоджувати/вибудовувати та підтримувати канали соціальної та наукової 

комунікації; науково-дослідна – здатність до науково-дослідницької роботи з конкретних 

напрямків інформаційно-бібліотечної діяльності в контексті соціально-економічного 

розвитку суспільства; готовність до експертної оцінки і прогнозування розвитку 

інформаційних об’єктів; здатність до дослідження тенденцій розвитку інформаційно-

аналітичної діяльності, моніторингу ринку інформаційних продуктів і послуг, визначення 

стратегії його розвитку;  інформаційна – здатність до збору, обробки, збереження, 

продукування, передачі професійно важливої інформації із урахуванням соціокультурного 

контексту; уміння виокремлювати суспільно значиму інформацію із загального потоку; - 

технологічна – використання інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційно-

бібліотечній діяльності; розвиток систем корпоративних комунікацій в інформаційно-

бібліотечній сфері; здатність до проведення системного аналізу виробничо-технологічної 

діяльності в інформаційнобібліотечній сфері; управлінська – здатність до управління 

об’єктами інформаційнобібліотечної діяльності; готовність до стратегічного управління 

розвитком кадрових, фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів; 

здатність до проведення економічного аналізу та оцінки ефективності і якості 

інформаційно-бібліотечної діяльності. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни (пререквізити і 

кореквізити): комп’ютерна техніка, інформатика і інформаційні технології; Інформаційні 

технології у науковій діяльності. 

Зміст дисципліни: передбачає формування у здобувачів навичок вивчення 

документів на основі кількісного аналізу первинних і вторинних джерел інформації за 

допомогою різних формалізованих методів з метою отримання даних про ефективність 

наукових областей та прогнозуванні їх розвитку, використання математичних та 

статистичних методів вивчення потоків наукових документів (книг, періодичних видань, 

та ін.) з метою виявлення тенденцій розвитку предметних галузей, особливостей авторства 

і взаємного впливу публікацій.  

Види навчальних занять: лекції, практичні, консультація. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Методи навчання: пояснювально-демонстраційний, частково-пошуковий, 

дослідницький, метод проблемного викладання, комунікативний з елементами рольової та 

ділової гри, метод навчальних проектів. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, круглих столах, 

індивідуальні презентації, групове обговорення, усний захист проектів), письмовий 

(вправи, проектні завдання, наукові реферати), поточний, модульний та семестровий 

тестовий контроль.  

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 2).  

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання та вправи для 

аудиторної та самостійної роботи, перелік тем для обговорення, перелік тем наукових 

рефератів, комплекти тестових завдань для поточного, модульного та підсумкового 

контролів. 

Мова навчання: англійська. 


