Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії 

Дистанційна форма навчання на час карантину 
з 10. 04. по 24. 04. 2020 р.

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

       Лекції читає   ст. викл. Пугач Л. Ю.                                                                                          Веде семінар   ст. 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 




10.04.20 р.
15.05 – 16.25 год. (5 пара)




Тема 9. Церковні та монастирські бібліотеки.  (2 год., лекційне заняття). 
Передумови виникнення церковних та монастирських  книгозбірень. Діяльність К. Сенатора. Становлення бібліотеки Києво-Печерського монастиря.
Приватні книгозбірні. Літературні пам’ятки.

1.Вивчити лекційний  (теоретичний) матеріал

2.  Підготувати доповіді:
- Постать Ф. Печерського;
- Постать К. Сенатора;
- Діяльність К. Туровського.

3. Підготувати презентації: 
- Іларіон- перший київський митрополит українського походження;
- Приватні бібліотеки князів-книголюбів (Ярослава, Святослава, В. Мономаха).

4. Скласти 15 тестів до теми.

17.04.20 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 


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



Тема 9. Церковні та монастирські бібліотеки.  (2 год., практичне заняття). 
Передумови виникнення церковних та монастирських  книгозбірень. Діяльність К. Сенатора. Становлення бібліотеки Києво-Печерського монастиря.
Приватні книгозбірні. Літературні пам’ятки.

17.04.20 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 

17.04.20 р.
15.05 – 16.25 год. (5 пара)

Тема 10. Бібліотеки України козацької доби (XV-XVIII ст.) (2 год., лекційне заняття).  Стан духовної культури українського суспільства. Видатні постаті: Г. Ходкевич, К. Острозький та ін.


1.Вивчити лекційний  (теоретичний) матеріал

2.  Підготувати доповіді:
- Діяльність Г. Ходкевича;
- Внесок князя К. Острозького у заснування шкільництва та культурного розвитку суспільства.

3. Підготувати реферати: 
- Розвиток перекладацької діяльності;
- Острозька Академія – осередок української культури та науки.

4. Скласти 15 тестів до теми.

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 


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


Тема 10. Бібліотеки України козацької доби (XV-XVIII ст.) (2 год., практичне заняття).  Стан духовної культури українського суспільства. Видатні постаті: Г. Ходкевич, К. Острозький та ін.


24.04.20 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 

24.04.20 р.
15.05 – 16.25 год. (5 пара)
Тема 11. Діяльність церковних братств: Волинське-Свято-Духівське, Київське-Богоявленське та ін. (2 год., лекційне заняття).  Бібліотеки братств: фонди книгозбірень. Унікальні пам’ятки духовної культури українців. Бібліотеки навчальних закладів
: історія створення Києво-Могилянської академії. Бібліотека Києво-Могилянської академії: формування бібліотечного фонду. Відомі постаті: І. Борецький, І. Гізель, М. Смотрицький, К. Сакович, Ф. Прокопович, Г. Сковорода, А. Ведель, Л. Баранович та багато ін.

1. Вивчити лекційний  (теоретичний) матеріал

2. Підготувати презентації:
- Видатні постаті:
Л . та С. Зизанії;
- Бібліотека Луцького Чеснохресного братства.

3. Скласти 30 тестів до теми.

1.05.20 р.

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

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


Тема 11. Діяльність церковних братств: Волинське-Свято-Духівське, Київське-Богоявленське та ін. (2 год., лекційне заняття).  Бібліотеки братств: фонди книгозбірень. Унікальні пам’ятки духовної культури українців. Бібліотеки навчальних закладів
: історія створення Києво-Могилянської академії. Бібліотека Києво-Могилянської академії: формування бібліотечного фонду. Відомі постаті: І. Борецький, І. Гізель, М. Смотрицький, К. Сакович, Ф. Прокопович, Г. Сковорода, А. Ведель, Л. Баранович та багато ін.


1.05.20 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 

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



