Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії 

Дистанційна форманавчання на час карантину 
з 27. 04. по 11.05. 2020 р.

Навчальна дисциплінаІсторія бібліотечної справи в Україні
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  (ОП)029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Група КМБ-21

Лекціїчитаєст. викл. Пугач Л. Ю.      Веде семінарст. викл. Пугач Л. Ю.



Час  проведення  заняття 
(за розкладом) 

Тема заняття (за силабусом) 



Завдання 
для студентів  





Термін виконання завдання


Допоміжні матеріали  
для дистанційного опрацювання  теми 
 (список рекомендованої л-ри, елементи текстів  лекцій, матеріали презентації,  покликання на інтернет-ресурси, де це розміщено, або ж вказівка на комунікацію через е-пошту викладач-студенти тощо)
Інформація про викладача:
e-mail, адреса персональної сторінки на сайті кафедри / на платформі moodle тощо 



Лекція 

Семінарське /практичне 
заняття 




4.05.20 р.(понеділок)(відпрацювання за 1.05.20 – державний вихідний)
15.05 – 16.25год.
(5 пара)



Тема12. Харківський колегіум. Бібліотека колегіуму – перше зібрання книг на Слобідській Україні.
Харківський колегіум – визначний осередок просвіти і культури XVIII ст. в Україні.
Передумови виникнення бібліотеки: її значення для Слобідської України та в аспекті сучасності. Єпископ Єпіфаній Тихорський – засновник бібліотеки.
Чернігівський колегіум – перший навчальний заклад вищого рівня на Лівобережній Україні
Передумови заснування колегіуму. 
Роль гетьмана І. Мазепи. Діяльність Л. Барановича та І. Максимовича.
Чернігівський колегіум  - визначний осередок просвіти і культури XVIII ст. в Україні.
Бібліотека колегіуму- визначна книгозбірня XVIII ст: збереження фондів.
(2 год., лекційне заняття).

1.Вивчити лекційний  (теоретичний) матеріал.

2.  Підготувати доповіді:
-Постать І. Мазепи;
 Постать Є. Тихорського;
-Діяльність Л. Барановича;
- Діяльність І. Максимовича.

3. Підготувати презентації:
- Митрополит С. Яворський;
-Постать Л. Барановича;
- Постать І. Максимовича;
- І. Мазепа – меценат Чернігівського колегіуму.

4. Скласти 15 тестів до теми.

5. До тезаурусу вписати такі персоналії та поняття:
-Є. Тихорський;
- С. Яворський;
- Харківський колегіум;
- І. Мазепа;
- Л. Баранович;
- І. Максимович;
-  І. Галятовський
- Чернігівський колегіум.


8.05.20 р.
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
-  список рекомендованої літератури та  елементи тексту лекції надіслано на e-mail групи.

Е-mail:ljubov.pugach@gmail.com
Адреса персональної сторінки на сайті кафедри:
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/puhach-lyubov-yurijivna


4.05.20 р.(понеділок)(відпрацювання за 1.05.20 – державний вихідний)
16.40 – 18.00год.
(6 пара)



Тема 12. Харківський колегіум. Бібліотека колегіуму – перше зібрання книг на Слобідській Україні.
Харківський колегіум – визначний осередок просвіти і культури XVIII ст. в Україні.
Передумови виникнення бібліотеки: її значення для всієї Слобідської України та в аспекті сучасності. Єпископ Єпіфаній Тихорський – засновник бібліотеки.
Чернігівський колегіум – перший навчальний заклад вищого рівня на Лівобережній Україні
Передумови заснування колегіуму. 
Роль гетьмана І. Мазепи. Діяльність Л. Барановича та І. Максимовича. 
Чернігівський колегіум  - визначний осередок просвіти і культури XVIII ст. в Україні.
Бібліотека колегіуму- визначна книгозбірня XVIII ст: збереження фондів.
(2 год., практичне заняття).

8.05.20 р.
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
-  список рекомендованої літератури та  елементи тексту лекції надіслано на e-mail старости групи.

Е-mail:ljubov.pugach@gmail.com
Адреса персональної сторінки на сайті кафедри:
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/puhach-lyubov-yurijivna

8.05.20р.
15.05 – 16.25год. 
(5 пара)

Тема 13. Приватні бібліотеки: їх функції, зміст, власники.Великі та цінні бібліотеки: К.Розумовського, П. Могили, Л. Барановича, І. Галятовського, Д. Туптала, Ф. Прокоповича, С. Яворського та ін. Приватні книгозбірні козацької старшини: Я. Марковича та  М. Ханенка. Братські бібліотеки.



1.Вивчити лекційний  (теоретичний) матеріал

2.  Підготувати доповіді:
- Постать К. Розумовського;
- Постать М. Ханенка;
- Бібліотеки Козацької доби.


3.Підготувати презентації: 
- Приватна бібліотека І. Мазепи;
- Книгозбірня П. Могили;
- Книголюб Д. Туптало;
- Книжкова колекція Ф. Прокоповича;
- Приватні бібліотеки: М. Ханенка та Я. Марковича;
- Книгозбірня С. Величка.


4. Скласти 20 тестів до теми.
5. До тезаурусу вписати такі персоналії:
- М. Ханенко;
- Я. Маркович;
- Д. Туптало;
- С. Величко;
24.04.20 р.
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
-  список рекомендованої літератури та  елементи тексту лекції надіслано на e-mail старости групи.

Е-mail:ljubov.pugach@gmail.com
Адреса персональної сторінки на сайті кафедри:
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/puhach-lyubov-yurijivna


8.05.20р.
16.40 – 18.00 год.
 (6 пара)


Тема 13. Приватні бібліотеки: їх функції, зміст, власники.Великі та цінні бібліотеки: К.Розумовського, П. Могили, Л. Барановича, І. Галятовського, Д. Туптала, Ф. Прокоповича, С. Яворського та ін. Приватні книгозбірні козацької старшини: Я. Марковича та  М. Ханенка. Братські бібліотеки.

15.05.20 р.
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
-  список рекомендованої літератури та  елементи тексту лекції надіслано на e-mail групи.

Е-mail:ljubov.pugach@gmail.com
Адреса персональної сторінки на сайті кафедри:
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/puhach-lyubov-yurijivna


Викладач ____________________  ст. викл. Пугач Л. Ю.  Завідувач кафедри  ______________________________ доц. Демчук Н. Р.



