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Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

 

 

Протягом курсу буде розглянуто розвиток української бібліографії 

від доби середньовіччя до початку ХХ ст. (початку Визвольних 

змагань 1917–1921 рр.), простежено зміни, які відбулися в методиці 

бібліографування, появу та становлення окремих видів бібліографії, 

висвітлено історію створення найважливіших бібліографічних 

праць. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна “Історія української бібліографії” є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа” для освітньої програми першого (бакалаврського) 

рівня освіти, яка викладається в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни “Історія української 

бібліографії” є засвоєння студентами знань про розвиток 

української бібліографії, початки якої сягають періоду 

середньовіччя, основні етапи її розвитку, характерні риси цих 

етапів,становлення окремих видів бібліографії,про діяльність 

установ, інституцій та товариств, які займалися бібліографічною 

діяльністю, розкриття основних здобутків українських бібліографів. 

 

Література для 

вивчення 
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Тривалість курсу 90 год.  

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять, а також58 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати:  

– основні етапи розвитку української бібліографічної науки за весь 

час (від початків до наших днів);  

– характерні риси цих етапів розвитку української бібліографії; 

– найважливіші зміни, які відбувалися в українській бібліографічній 

науці в різний час;  

– основні здобутки окремих інституцій та найвідоміших 

українських бібліографів у різний час;  

– взаємозв’язок між розвитком державної політики у різні часи, 

громадсько-політичного, економічного та національно-культурного 

життя українців із розвитком української бібліографії. 

 вміти: 

– використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, 

класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв; 

– аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних 

потоків та масивів, як штучно створеної підсистеми соціальних 

комунікацій;  

– підвищувати якість інформаційного обслуговування користувачів 

інформаційних, бібліотечних та архівних установ;  

– проектувати та створювати документно-інформаційні ресурси, 

продукти та послуги;  

– опановувати та застосовувати технології системного аналізу 

інформаційної діяльності; 

– характеризувати розвиток української бібліографії;  

– відслідковувати причинно-наслідкові зв’язки між різними етапами 

розвитку української бібліографії;  

– визначати сприятливі та несприятливі обставини, які впливали на 

стан розвитку української бібліографії;  

– характеризувати внесок у розвиток української бібліографії та 

інших наук окремих інституцій та діячів-бібліографів; 

– обґрунтовувати значення найбільших досягнень українських 

бібліографів для розвитку української науки і загалом культурного 

та інтелектуального життя. 

Ключові слова Бібліографія, книга, бібліотека, бібліографічний опис, 

бібліографічний покажчик, каталог, бібліографічна довідка. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 



Теми Тема 1. Вступ до курсу. Періодизація української бібліографії. 

Тема 2. Давня українська бібліографія: від початків до кінця ХVIII 

ст. 

Тема 3. Українська бібліографія в першій половині ХІХ ст. 

Тема 4. Бібліографія на Наддніпрянській Україні до кінця 1860-х 

років. 

Тема 5. Розвиток бібліографічної діяльності в 70–90-х роках ХІХ ст. 

Тема 6. Бібліографія на Наддніпрянщині на початку ХХ ст. 

Тема 7. Бібліографія на західноукраїнських землях у другій 

половині ХІХ ст. – 1918 р. 

 

Детальніше – у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит наприкінці семестру, 

письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань 

збібліографознавства, бібліотекознавства, історії українського 

книговидання, історії України, а також сприйняття категоріального 

апарату бібліографознавства. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, колаборативне навчання, дискусія, індивідуальні 

письмові роботи. 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм 

і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

25; контрольні (модульні) роботи: (тестові завдання, письмові 

роботи) 10%  семестрової оцінки; максимальна кількість балів 10; 

самостійна письмова робота  (есе, доповіді, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання - тезаурус) на задану тему: 15 % 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів 15. 

• іспит (письмовий): 50 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт: (есе, доповіді, індивідуальне навчально-

дослідне завдання - тезаурус). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі лекції (відбуватимуться онлайн) і 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача 

про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 



усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 

література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

практичних заняттях, за контрольні (модульні) роботи та за 

самостійні письмові роботи. У разі необхідності відбудеться 

підсумкове опитування (колоквіум).При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час практичного заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 

цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до іспиту 1. Наукове визначення терміну “бібліографія”. Значення цього 

терміну до початку ХХ ст. 

2. Трактування бібліографії у ХХ ст. 

3. Періодизація історії української бібліографії М. І. Ясинського 

(1929 р.). 

4. Сучасна періодизація історії української бібліографії (В. 

Лутовинова, М. Геращенко, Є. Тодорова). 

5. Зародження бібліографії в Україні у добу середньовіччя: 

загальний огляд. 

6. Бібліографічні памʼятки давньоруської доби на українських 

землях. 

7. Бібліографічна діяльність на українських землях у ХѴІ–ХѴІІ ст. 

8. Бібліографічна діяльність на українських землях у ХѴІІІ ст. 

9. Особливості бібліотечно-каталожної бібліографічної інформації в 

Україні у ранньомодерну добу (до кінця ХVIII ст.). 

10. Бібліографічна діяльність на українських землях у першій 

половині ХІХ ст.: загальний огляд. 

11. Книготорговельна бібліографія в Україні у другій половині 

ХVⅠⅠⅠ – першій половині ХІХ ст. 

12. Роль Харкова як важливого осередку бібліографічної діяльності 

в Україні у першій половині ХІХ ст. 

13. Бібліографічна діяльність В. Джунковського та І. Срезневського. 

14. Викладання бібліографії у Кременецькому ліцеї. Бібліографічна 

діяльність П. Ярковського. 

15. Започаткування ретроспективної бібліографії. Бібліографічна 

діяльність М. Максимовича. 

16. Огляди нової української літератури в першій половині ХІХ ст. 

17. Започаткування краєзнавчої та галузевої бібліографії на 

українських землях у першій половині ХІХ ст. 

18. Бібліографія на західноукраїнських землях у першій половині 

ХІХ ст. 

19. Розвиток бібліотечно-каталожної бібліографії у ХІХ ст. 

20. Бібліографія на західноукраїнських землях у другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст.: загальний огляд. 

21. Загальна поточна бібліографія української літератури в 50–60-х 

роках ХІХ ст. Ретроспективна українознавча бібліографія. 



22. Загальна поточна бібліографія української та українознавчої 

літератури в 70–90-х роках ХІХ ст. 

23. Ретроспективна бібліографія української літератури в 70–90-х 

роках ХІХ ст.: загальний огляд. 

24. Бібліографічна діяльність М. Комарова. 

25. Ретроспективна бібліографія на західноукраїнських землях у 

другій половині ХІХ ст.“Галицько-руська бібліографія ХІХ ст.” І. О. 

Левицького. 

26. І. О. Левицький як бібліограф: методика роботи, реалізація 

бібліографічних проектів. 

27. Загальна біобібліографія в 70–90-х роках ХІХ ст. 

28. Рекомендаційна бібліографія в 50–90-х роках ХІХ ст. 

29. Бібліографічна діяльність І. Франка. 

30. Бібліотечні і книготорговельні каталоги в 70–90-х роках ХІХ ст. 

31. Галузева бібліографія в 70–90-х роках ХІХ ст. 

32. Краєзнавча бібліографія в 50–90-х роках ХІХ ст. 

33. Поточна бібліографічна інформація на початку ХХ ст. 

34. Загальна ретроспективна бібліографія української та 

українознавчої літератури на початку ХХ ст. 

35. Українська біобібліографія на початку ХХ ст. 

36. Рекомендаційна бібліографія на початку ХХ ст. 

37. “Література для народу”: рекомендаційні каталоги, програми та 

покажчики початку ХХ ст. 

38. Бібліотечні і книготорговельні каталоги початку ХХ ст. 

39. Галузева бібліографія на початку ХХ ст. 

40. Краєзнавча бібліографія на початку ХХ ст. 

41. Поточна бібліографіяна західноукраїнських землях у другій 

половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 

42. Рекомендаційна, книготорговельна і краєзнавча бібліографіяна 

західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. – на початку 

ХХ ст. 

43. Бібліографічна комісія НТШ: заснування та діяльність до 

Першої світової війни. 

44. Основні досягнення української бібліографії до Першої світової 

війни: оглядова характеристика. 

45. Видатні українські бібліографи другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст.: збірний портрет. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 



СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1 

тижд

ень / 

2 год 

Тема 1. Вступ до 

курсу. Періодизація 

української 

бібліографії. 

 

1. Що таке 

“бібліографія”? 

2. Еволюція терміна 

“бібліографія” до 

кінця ХХ ст. 

3. Періодизація 

української 

бібліографії. 

лекція 1. Геращенко М. 

Проблеми періодизації 

історії української 

бібліографії // Наукові 

праці НБУВ. – 2005. – 

Вип. 14. – С. 547–552. 

2. Тодорова Є. М. 

Історія української 

бібліографії як наукова 

та навчальна 

дисципліна 

[електронний ресурс]. 

– Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/

portal/Soc_Gum/VKhda

k/2010_30/V30-2-5.pdf. 

– Заголовок з екрану. 

  

2 

тижд

ень / 

2 

год. 

Тема 1. Вступ до 

курсу. Періодизація 

української 

бібліографії. 

 

практич-

не заняття 

   

3 

тижд

ень/ 

2 год 

Тема 2. Давня 

українська 

бібліографія: від 

початків до кінця 

ХVⅠⅠⅠ ст. 

 

1. Перші спроби 

бібліографічної 

діяльності (доба 

середньовіччя). 

2. Бібліографічна 

діяльність від появи 

книгодрукування до 

кінця ХVⅠⅠ ст. 

3. Бібліографія на 

українських землях у 

ХVⅠⅠⅠ ст. 

лекція 1. Загуменна О. 

Виникнення 

української 

книготорговельної 

бібліографії та її 

розвиток у ХVⅠⅠⅠ 

ст. // Вісник 

Книжкової палати. – 

2001. – № 5. – C. 25–

29. 

2. Корнєйчик І. І. 

Історія української 

бібліографії. 

Дожовтневий період. – 

Харків, 1971. – 374 с. 

3. Петрикова В. Біля 

джерел національної 

бібліографії України // 

Вісник Книжкової 

палати. – 2000. – № 11. 

– C. 3–6. 

  



4. Синюк С. 

Літописний список 

книг князя 

Володимира 

Васильковича як один 

з перших в Україні 

бібліографічних 

документів // Вісник 

Книжкової палати. – 

2010. – № 1. – C. 36–

38. 

4 

тижд

ень/ 

2 

год. 

Тема 2. Давня 

українська 

бібліографія: від 

початків до кінця 

ХVⅠⅠⅠ ст. 

практич-

не заняття 

   

5тиж

день/ 

2 

год. 

Тема 3. Українська 

бібліографія в першій 

половині ХІХ ст. 

 

1. Початок розвитку в 

Україні бібліографії 

книг гражданського 

друку. 

2. Каталоги приватних 

публічних бібліотек. 

3. Бібліографія 

рукописних книг та 

стародруків. Перші 

спроби загальної 

ретроспективної 

бібліографії. 

 

лекція 1. Ковальчук Г. 

Книгознавча концепція 

П. Ярковського (до 

джерел історії 

вітчизняної 

бібліотечної науки) // 

Наукові праці НБУВ. – 

2000. – Вип. 2. – С. 

167–175. 

2. Ковальчук Г. Про 

роботу С. І. Маслова 

над темою “П. П. 

Должиков та його 

бібліотека “Аптека для 

души” // Рукописна та 

книжкова спадщина 

України. – 2002. – Вип. 

7. – С. 146–185. 

  

6тиж

день/ 

2 

год. 

Тема 3. Українська 

бібліографія в першій 

половині ХІХ ст. 

практич-

не заняття 

   

7тиж

день/ 

2 

год. 

Тема 4. Українська 

бібліографія в першій 

половині ХІХ ст. 

 

1. Бібліографічні 

огляди нової 

української 

літератури. 

2. Перші 

бібліографічні списки 

краєзнавчої 

літератури. Поява 

сільськогосподарської 

бібліографії. 

3. Бібліографія на 

західноукраїнських 

лекція 1. Гуменюк М. П. 

Українські бібліографи 

ХІХ – початку ХХ 

століття : нариси про 

життя та діяльність. – 

Харків, 1969. – 182 с. 

2. Корнєйчик І. І. 

Історія української 

бібліографії. 

Дожовтневий період. – 

Харків, 1971. – 374 с. 

  



землях. 

 

8тиж

день/ 

2 

год. 

Тема 4. Українська 

бібліографія в першій 

половині ХІХ ст. 

практич-

не заняття 

   

9тиж

день/ 

2 

год. 

Тема 5. Бібліографія 

на Наддніпрянській 

Україні до кінця 1860-

х років. 

 

1. Розвиток загальної 

поточної бібліографії 

української 

літератури. 

Ретроспективна 

українознавча 

бібліографія. 

2. Бібліографія в 

українських 

періодичних 

виданнях. 

3. Рекомендаційна 

бібліографія. 

4. Краєзнавча 

бібліографія. 

 

лекція 1. Гуменюк М. П. 

Українські бібліографи 

ХІХ – початку ХХ 

століття : нариси про 

життя та діяльність. – 

Харків, 1969. – 182 с. 

2. Заяць Л. С. 

Друковані каталоги 

бібліотек Центральної 

і Східної України 

(ⅠⅠ половина ХІХ – 

початок ХХ ст.): 

історико-типологічний 

аналіз // Записки 

Львівської наукової 

бібліотеки ім. В. 

Стефаника. – 2000. – 

Вип. 7/8. – С. 23–43. 

3. Корнєйчик І. І. 

Історія української 

бібліографії. 

Дожовтневий період. – 

Харків, 1971. – 374 с. 

.  

10ти

жден

ь/ 2 

год. 

Тема 5. Бібліографія 

на Наддніпрянській 

Україні до кінця 1860-

х років. 

практич-

не заняття 

   

11ти

жден

ь/ 2 

год. 

Тема 6. Розвиток 

бібліографічної 

діяльності в 70–90-х 

роках ХІХ ст. 

 

1. Загальна та 

ретроспективна 

бібліографія 

української 

літератури. 

2. Рекомендаційна 

бібліографія. 

3. Бібліотечні і 

книготорговельні 

каталоги. 

4. Галузева 

бібліографія. 

5. Краєзнавча 

бібліографія. 

лекція 1. Гуменюк М. П. 

Українські бібліографи 

ХІХ – початку ХХ 

століття : нариси про 

життя та діяльність. – 

Харків, 1969. – 182 с. 

2. Дуднік О. 

Українське 

народознавство у 

бібліографічних 

виданнях з етнографії 

Російської імперії (ХІХ 

– початок ХХ ст.) // 

Бібліотечний вісник. – 

2017. – № 4. – С. 20–

29. 

3. Корнєйчик І. І. 

Історія української 

бібліографії. 

Дожовтневий період. – 

Харків, 1971. – 374 с. 

  



4. Лутовинова В. 

Історичні витоки 

рекомендаційної 

бібліографії в Україні 

(XІ –початок ХХ ст.) // 

Вісник Книжкової 

палати. – 1997. – № 7. 

– C. 24–26. 

5. Патрикей С. 

Розвиток 

бібліографічної 

інформації про окремі 

регіони України у ХІХ 

– на початку ХХ 

століття // Вісник 

Книжкової палати. – 

2014. – № 5. – С. 17–

22. 

6. Ясинський М. До 

характеристики М. Ф. 

Комарова як 

бібліографа // Україна. 

– 1929. – Кн. 37. – С. 

65–72. 

12ти

жден

ь/ 2 

год. 

Тема 6. Тема 6. 

Розвиток 

бібліографічної 

діяльності в 70–90-х 

роках ХІХ ст. 

практич-

не заняття 

   

13ти

жден

ь / 2 

год. 

Тема 7. Бібліографія 

на Наддніпрянщині на 

початку ХХ ст. 

 

1. Поточна 

бібліографічна 

інформація. 

2. Загальна та 

ретроспективна 

бібліографія 

української та 

українознавчої 

літератури. 

3. Біобібліографія. 

4. Рекомендаційна 

бібліографія. 

5. Бібліотечні і 

книготорговельні 

каталоги. 

6. Галузева 

бібліографія. 

7. Краєзнавча 

бібліографія. 

лекція 1. Гуменюк М. П. 

Українські бібліографи 

ХІХ – початку ХХ 

століття : нариси про 

життя та діяльність. – 

Харків, 1969. – 182 с. 

2. Дуднік О. 

Українське 

народознавство у 

бібліографічних 

виданнях з етнографії 

Російської імперії (ХІХ 

– початок ХХ ст.) // 

Бібліотечний вісник. – 

2017. – № 4. – С. 20–

29. 

3. Заяць Л. С. 

Друковані каталоги 

бібліотек Центральної 

і Східної України 

(ⅠⅠ половина ХІХ – 

початок ХХ ст.): 

історико-типологічний 

аналіз // Записки 

Львівської наукової 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1$
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