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Передбачені консультації онлайн. Для цього слід писати на
електронну пошту викладачів.
Дисципліна
“Історія
бібліотечної
справи
України”
є
нормативноюдисципліною зі спеціальності 029 “Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа” для освітньої програми першого
(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в 2 семестрі в обсязі
3,5 кредитів(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою
ECTS).
Курс “Історія бібліотечної справи України”комплексно представляє
еволюцію бібліотечної справи на історичному зрізі епох, зокрема,
історію розвитку теоретичного іпрактичного рівнів питання,
окреслює концепції провіднихвітчизняних науковців у галузі
бібліотекознавства. Характеризує діяльність бібліотек України як
всебічного репрезентанта духовнтх культурних надбань та освіти.
Завдання курсу: дати хронологічний систематизований виклад
етапів зародження, становлення та поступу бібліотек України;
з’ясувати
значимість
бібліотеки
у
суспільстві
та
її
багатофункціональні можливості; подати та обґрунтувати
мотиваційні аспекти їх заснування, організацію бібліотечних
фондів, особливості процесу комплектування; охарактеризувати
сучасні засади розвитку бібліотечної справи України.
Мета курсу – виявити передумови, ознаки, критерії й
закономірності розвитку та діяльності бібліотечної системи й
окремих бібліотек України, еволюції поглядів на становлення
бібліотечних інституцій, товариств просвітницького та наукового
характеру; оперувати системою знань про діяльність бібліотек у
різні епохи, починаючи від створення перших осередків Київської
писемної школи часів Київської Русі до діяльності сучасних
книгозбірень України; представити науково-практичний доробок
українських науковців і практиків у становлення та розвиток
бібліотечної справи.
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105 год.
Тривалість курсу
64 години аудиторних занять, із них – 32 години лекцій, 32 години
Обсяг курсу
практичних занять, а також 41 година самостійної роботи.
Очікувані
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: основні передумови, закономірності, й етапи суспільного
результати
розвитку бібліотечної справи в Україні залежно від історичного
навчання
контексту та державної політики; періоди в історії становлення
бібліотек та загального розвитку бібліотечної справи, професіології;
основні тенденції історіографічного зрізу відповідної тематики;
внесок персоналій, інституцій у розвиток бібліотечної справи в
окреслений період; історію бібліотек, структурних підрозділів,
бібліотечних зібрань (рідкісні та цінні видання, кількісні
характеристики фондів тощо), історію формування приватних
колекцій; сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи та
бібліотекознавства.
вміти:
- аналізувати закономірності розвитку бібліотечної справи України;
критично мислити та аналізувати наукові розвідки з бібліотечної
справи;
послуговуватися
відповідним
науково-понятійним
апаратом; застосувати набуті знання у практичній діяльності.
бібліотечна справа, бібліотекознавство, структурні підрозділи
Ключові слова
бібліотеки, бібліотечний фонд, комплектування, основні процеси
бібліотечної роботи.
змішаний
Формат курсу
Проведення лекцій, практичних занять, надання консультацій
Теми
Тема 1. Зародження системи документно-інформаційних ресурсів.
Тема 2. Принципи та засади формування бібліотек як одного із
основних суспільних і культурних інститутів після прийняття
християнства (988 р.). Діяльність скрипторіїв – центрів
переписування книг. Організація праці майстрів рукописної книги.
Тема 3. Бібліотечна справа в Україні XI–ХII ст. Становлення
біфункціональних інституцій «архів – бібліотека»: бібліотека
Ярослава Мудрого як «поле документації» та як архів епохи
Київської Русі – перший центр київської писемної школи. Визначні
постаті окресленого періоду, як-от: П. Могила, П. Кунащак, Д.
Туптало, М. Бантиш-Каменський, Ф. Прокопович ті ін. Першодруки
бібліотеки Софійського Собору.
Тема 4. Книгозбірні монастирів та їх вагомий внесок у розвиток
бібліотечної справи в Україні. Києво-Печерський та Михайлівський
Видубицький монастирі – другий та третій центри київської
писемної школи. Діяльність Ученого гуртка Києво-Печерської
Лаври.
Тема 5. Бібліотека Київського Михайлівського Золотоверхого
монастиря (кінець XV– початок XVI ст.) – об’єкт паспортизації
історичних колекцій. Роль Почаївського монастиря у становленні

національної свідомості. Книгозбірня Дерманського монастиря.
Тема 6. Бібліотеки України козацької доби (XV–XVIII ст.). Стан
духовної культури українського суспільства. Магнатські родові
книгозбірні Правобережної України XVIII ст.: І. Мазепи, М.
Ханенка, Ю.-О. Яблоновського, П. Могили. Є. Плетенецького. П.
Беринди, Л. Зизанія. М. Смотрицького, С. Яворського та ін.
Тема 7. Бібліотеки церковних православних братств. Діяльність
Київського братства (1615 р.). Організація навчального процесу
Київської братської школи. Діяльність визначних постатей: І.
Борецького, Є. Плетенецького, М. Смотрицького, К. Саковича, П.
Сагайдачного. Діяльність Луцького Чеснохресного братства (1617
р.). Створення бібліотеки (1626 р.): організація фондів братської
книгозбірні. Діяльність Кременецького братства (1633 р.).
Тема 8. Бібліотечна справа XVII–XVIII ст. Бібліотеки навчальних
закладів. Діяльність Києво-Могилянської академії: історичні віхи
розвитку. Видатні діячі. Бібліотека академії: історія формування
бібліотечних фондів. Систематичний каталог І. Фальковського (1790
р.).
Тема 9. Діяльність Харківського та Чернігівського колегіумів.
Бібліотека Харківського колегіуму – перше зібрання книг у
Слобідській Україні (1722 р.). Етапи формування бібліотечного
фонду. Внесок видатних вчених. Бібліотека Чернігівського
колегіуму (1700 р.). Етапи формування бібліотечного фонду. Внесок
видатних вчених.
Тема 10. Бібліотечна справа XIX – першої половини XX ст.
Концепція
становлення
бібліотечної
справи.
Утворення
бібліотечних зібрань із статусом державних установ. Стан і основні
напрями поступу культури українського суспільства як фундамент
розвитку бібліотечної справи.
Тема 11. Виникнення культурно-просвітніх установ та товариств,
як-от: «Громади», «Просвіти» (1905–1907 рр.) та їх участь у
розвитку бібліотечної справи. Приватні зібрання українських
письменників XIX ст. (І. Срезневського, І. Котляревського, Г.
Квітки-Основ’яненка, М. Максимовича, М. Костомарова. М.
Шашкевича та ін.).
Тема 12. Бібліотечна справа в Україні XX ст.: (1917 – 1930 рр.).
Створення Національної бібліотеки Української держави. Постаті,
формування засад професійної діяльності, основні напрями
розвитку бібліотечних наук в Україні у 20–30-х роках XX ст.
Тема 13. Бібліотеки у період становлення соціально-економічних і
політичних відносин у 30-х роках і напередодні війни. Бібліотеки
під час війни: евакуація та окупація. Бібліотеки України у період
післявоєнної відбудови та в 50-х роках XX ст. Науково-методична
робота в галузі бібліотекознавства.
Тема 14. Бібліотечна справа в Україні у другій половині XX ст.:
тенденції та напрями розвитку, суспільна функція.
Тема 15. Бібліотечна мережа України у першій половині XXI ст.:
сучасний стан та перспективи розвитку. Розвиток шкільних і
дитячих бібліотек. ЦБС України. Культурно-просвітня діяльність
бібліотек. Новітні інформаційні продукти та послуги. Аналіз
статистичних показників діяльності бібліотек України.
Підсумковий

Детальніше – у формі СХЕМИ КУРСУ
Іспит наприкінці семестру,

письмовий
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства, документознавства.
Навчальні методи та Презентації, лекції, дискусія, колаборативне навчання, самостійні
техніки, які будуть індивідуальні письмові роботи, модульні роботи.
використовуватися
під час викладання
курсу
Вивчення курсу потребує використання загальновживаних програм і
Необхідне
операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
обладнання
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
(окремо для кожного нараховуються за таким співвідношенням:
• практичні: 25 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів
виду навчальної
25;
діяльності)
• дві контрольні (модульні) роботи: (тестові завдання, письові
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 навчальнодослідне 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.
контроль, форма
Пререквізити

Жодні

форми

порушення

академічної

доброчесності

не

толеруються.
Питання до
екзамену
Опитування

1.

Іспит наприкінці семестру – тестування. Тести подано у системі
дистанційного навчання Університету.

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

