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Дисципліна “Історія інформаційно-бібліотечної справи зарубіжних 

країн” є нормативною дисципліною зі спеціальності 029 

“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” для освітньої 

програми першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в 

І та II семестрах в обсязі 8 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

Розвиток установ інформаційно-бібліотечного профілю як 

одного із найважливіших суспільних інститутів передбачає окремі 

етапи, що закономірно продовжують та дієво трансформують 

попередню традицію у ставленні до документа як основного носія 

інформації та незаперечної матеріальної цінності й феномена в 

історії людства. Дисципліна дає загальне уявлення про основні 

етапи розвитку інформаційно-бібліотечної справи на прикладі 

розвитку галузі окремої країни чи групи країн, для яких характерні 

певні спільні процеси. 

 Вивчення історії інформаційно-бібліотечної справи базується на 

тлумаченні цього явища як частини світової історії загалом та 

культури зокрема, що окреслена певними культурно-історичними, 

суспільними течіями та напрямами. Відтак, розуміння його 

закономірностей та мотиваційних механізмів передбачає знання 

загальних світових історичних тенденцій, засад і механізмів 

розвитку світової культури, що, власне, вплинули на еволюцію й 

утвердження установ інформаційно-бібліотечного характеру як 

значущого соціального інституту. Етапи становлення та розвитку 

окремих їх видів і відповідної професійної діяльності розглядають 

як етапи галузевої професіоналізації. Джерельна база – сукупність 

історико-бібліотекознавчних наукових досліджень. 

Хронологія предмета окреслює не лише періодичність процесу, 

але й і спеціально його системність і цілісність. 

Мета та цілі курсу Мета –  виявити передумови, засади, закономірності та основні 
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етапи виникнення, розвитку та діяльності інформаційно-

бібліотечних інститутів як соціального явища, а також завдання і 

пріоритетні структурно-типологічні характеристики спеціальних 

систем і професійних об’єднань галузі зарубіжних країн; відтворити 

еволюцію форм організації та використання інформації, 

транскрибованої у документах різних типів, у фондах наукових, 

національних, публічних  книгозбірень та інших інформаційних 

центрів; з’ясувати й окреслити персональний внесок суспільних 

діячів у розвиток інформаційно-бібліотечної справи зарубіжжя. 
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Тривалість курсу 240 год.  

Обсяг курсу 128 години аудиторних занять, із них – 64 години лекцій, 64 години 

практичних занять і 112 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент буде  

знати:  
–    роль і значення суспільно-історичних етапів для розвитку 

інформаційно-бібліотечної справи; 

–    принципи державної політики країн Європи та Америки у 

царині інформаційно-бібліотечної справи основних історичних 

періодів; 

–    глобалізаційно-корпоративні законодавчі ініціативи в області 

теорії та практики інформаційно-бібліотечної справи; 

–    засади створення та функціонування професійних об’єднань 

фахівців  інформаційно-бібліотечної справи окремої держави, 

міжнародних організацій та установ; 

–    внесок провідних суспільних діячів у становлення та розвиток 

інформаційно-бібліотечної справи регіону, держави на рівні 

світового професійного товариства; 

–    закономірності та особливості становлення, основні періоди 

розвитку національних, наукових, спеціальних, публічних бібліотек 

зарубіжних країн; 

– логіку і методи історико-бібліотекознавчних досліджень. 

вміти: 

–      характеризувати основні історичні періоди становлення та 

розвитку інформаційно-бібліотечного соціального інституту на 

прикладі установ певного виду, певної країни чи групи країн; 

–    аргументувати на підставі конкретного джерельного матеріалу 

еволюцію розвитку документно-інформаційних структур від 

установи синкретичного характеру до поліфункціонального 

інформаційного центру; 

–    узагальнювати досвід у царині інформаційно-бібліотечної 

справи окремих держав із огляду на пріоритетні напрями розвитку; 

–    визначати роль суспільних діячів та їх професійних об’єднань у 

загальному історичному процесі становлення теорії та практики 

інформаційно-бібліотечної справи; 

– виокремлювати етапи професійної соціалізації фахівців 

інформаційно-бібліотечної справи за досвідом окремих країн 

певного історичного періоду; 

– аналізувати й застосовувати методи історико-

бібліотекознавчних досліджень для структурно-типологічної 

характеристики документно-інформаційних структур певної країни 

чи групи країн. 
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Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. „Історія інформаційно-бібліотечної справи зарубіжних країн” як 

фундаментальна історична дисципліна.   

ТЕМА 2. Найдавніші способи й форми збереження й передачі 

інформації сучасної цивілізації, найдавніші носії інформації та їх 

еволюція. 

ТЕМА 3. Зародження бібліотечних інститутів у державах 

древніх цивілізацій: Шумер, Асиро-Вавилонія, держава Хеттів.  

ТЕМА 4. Синкретичний характер функціональних особливостей 

інформаційно-бібліотечних центрів античності.  

ТЕМА 5. Бібліотечна справа Візантії: синтез античних традицій і 

східної культури.  

ТЕМА 6. Бібліотеки церкви Західної Європи V–XI ст.  

ТЕМА 7. Середеньовічні книгозбірні Арабського халіфату, 

Китаю, Японії, М’янми (V–XI ст.).  

ТЕМА 8. Бібліотечна справа середньовіччя: основні види та 

суспільне завдання книгозбірні. Виникнення університетів та 

університетських бібліотек у Західній Європі XII–XVI ст.  

ТЕМА 9. Приватні та церковні книгозбірні Західної Європи 

XII—XVI ст. 

ТЕМА 10. Розвиток бібліотечної справи пізнього середньовіччя: 

Книгозбірні Італії, Англії та Франції: загальні тенденції розвитку.  

 ТЕМА 11. Бібліотечна справа у період Реформації та 

Контрреформації: специфіка фондоутворення та 

фондовикористання. 

ТЕМА 12. Становлення «бібліотечного світогляду» епохи 

Просвітництва.  

ТЕМА 13. «Бібліотечні» реформи Йогана Вольфґанґа фон Ґете. 

ТЕМА 14. Розвиток бібліотек Англії та Франції у період 

буржуазних революцій. 

ТЕМА 15. Бібліотечна справа США  XVII – XVIII ст.: засади 

філософії демократії. 

ТЕМА 16. Інформаційно-бібліотечна справа XIX–початку XX 

ст.: глобальне утвердження інституту національної бібліотеки як 

вияв нового етапу суспільного розвитку.  

ТЕМА 17 Наукові бібліотеки Європи: концептуальні напрями 

діяльності.  

ТЕМА 18. Публічна бібліотека: типи, концепції створення та 

функціонування в міжнародній інформаційно-бібліотечній системі.  

ТЕМА 19. Розвиток бібліотекознавчої думки на початку XX ст.: 

проблематика, теоретична парадигма, сфера застосування. 

ТЕМА 20. Інформаційно-бібліотечна справа у період між 

світовими війнами: розвиток інституту наукової та спеціальної 

бібліотеки з позицій національних інтересів  

ТЕМА 21. Законодавчі ініціативи країн Європи й Америки 

початку XX ст. на підтримку розвитку публічних бібліотек. 

ТЕМА 22. Міжнародні бібліотечно-бібліографічні організації. 

ІФЛА: пріоритетні напрями діяльності (30–40 рр. XX ст.).  

ТЕМА 23. Основні тенденції і особливості розвитку 



інформаційно-бібліотечної справи зарубіжних країн після II 

Світової війни. 

ТЕМА 24. Світові бібліотечні системи та концепції розвитку 

інформаційно-бібліотечної справи 1970–1990-х років XX ст. 

ТЕМА 25. Особливості інформаційно-бібліотечної парадигми 

світу кінця XX – початку XXI ст. 

ТЕМА 26. Засади формування й пріоритети діяльності фахівців 

інформаційно-бібліотечної сфери в умовах постіндустріального 

інформаційного суспільства XXI ст. Основні напрями сучасної 

зарубіжної бібліотекознавчої думки. 

ТЕМА 27. Інтеграція як визначальний засіб професійної комунікації 

об’єднань та асоціації галузі.  

ТЕМА 28. Стратегія діяльності OCLC як Internet-сервісного 

центру Міжнародної інформаційно-бібліотечної кооперації. 

ТЕМА  29. Перспективи розвитку міжнародної інформаційно-

бібліотечної співпраці на базі Інтернет-технологій. 

ТЕМА 30. Концепції розвитку безперервної інформаційно-

бібліотечної освіти в проектах ІФЛА (міжнародний досвід). 

ТЕМА 31. Магістерські освітні програми інформаційно-

бібліотечно-інформаційного спрямування в університетах США. 

ТЕМА 32. Пріоритети інформаційно-архівної взаємодії в сфері 

розвитку електронних інформаційних ресурсів (міжнародний 

досвід). 

 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит наприкінці семестру, комбінований: у білеті перші два 

питання – усно,  третє питання у формі тесту (10 закритих тестів) – 

письмово. Тести подано у системі дистанційного навчання 

Університету. 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії 

(характеристики основних історичних періодів), бібліотечної 

справи, а також сприйняття категоріального апарату історії 

інформаційно-бібліотечної справи. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання, дискусія, підготовка 

та захист студентами наукових есе, аналітичних запитань, 

взаєморецензування. 

 

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:  

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті 50 

балів. Поточний контроль охоплює оцінювання роботи студента на 

практичних заняттях та виконання самостійної роботи. Підсумкова 

максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, самостійна письмова робота на задану 

тему). 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 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, самостійну 

письмову роботу та (за необхідності) 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 заліку чи 

екзамену. 

1. Найдавніші способи й форми збереження й передачі 

інформації сучасної цивілізації, найдавніші носії інформації та їх 

еволюція. 

2. Зародження бібліотечних інститутів у державах древніх 

цивілізацій: Шумер, Асиро-Вавилонія, держава Хеттів.  

3. Синкретичний характер функціональних особливостей 

інформаційно-бібліотечних центрів античності.  

4. Бібліотеки елліністичного світу: види, структурні 

характеристики. 

5. Бібліотечна справа Візантії: синтез античних традицій і 

східної культури.  

6. Бібліотеки церкви Західної Європи V–XI ст.: особливості 

формування фондів та суспільне значення.  

7. Середеньовічні книгозбірні Арабського халіфату, Китаю, 

Японії, М’янми (V–XI ст.).  

8. Бібліотечна справа середньовіччя: основні види та суспільне 

завдання книгозбірні. Виникнення університетів та 

університетських бібліотек у Західній Європі XII–XVI ст.  

9. Приватні та церковні книгозбірні Західної Європи XII—XVI 

ст. 

10. Розвиток бібліотечної справи пізнього середньовіччя: 

Книгозбірні Італії, Англії та Франції: загальні тенденції розвитку.  

11. Бібліотечна справа у період Реформації та Контрреформації: 

специфіка фондоутворення та фондовикористання. 

12. Становлення «бібліотечного світогляду» епохи 

Просвітництва.  

13. «Бібліотечні» реформи Йогана Вольфґанґа фон Ґете. 



14. Розвиток бібліотек Англії та Франції у період буржуазних 

революцій. 

15. Бібліотечна справа США  XVII – XVIII ст.: засади філософії 

демократії. 

16. Інформаційно-бібліотечна справа XIX–початку XX ст.: 

глобальне утвердження інституту національної бібліотеки як вияв 

нового етапу суспільного розвитку.  

17. Наукові бібліотеки Європи: концептуальні напрями 

діяльності.  

18. Публічна бібліотека: типи, концепції створення та 

функціонування в міжнародній інформаційно-бібліотечній системі.  

19. Діяльність професійних бібліотечних асоціацій США XIX ст. 

20. Розвиток інфраструктури інституту національної, наукової та 

спеціальної бібліотеки з позицій національних інтересів XX ст. 

21. Англо-американська концепція публічної бібліотеки, 

публічні книгозбірні Англії, Франції, США (період між світовими 

війнами). 

22. Законодавчі ініціативи країн Європи та Америки на 

підтримку розвитку публічних бібліотек у період між світовими 

війнами. 

23. Міжнародні бібліотечно-бібліографічні організації. ІФЛА: 

пріоритетні напрями діяльності (30-40 рр. XX ст.). 

24. Основні тенденції і особливості розвитку інформаційно-

бібліотечної справи зарубіжних країн після II Світової війни. 

25. Ера інформатизації бібліотек (друга половина – кінець XX 

ст.). 

26. Концепції інформаційного суспільства та завдання 

бібліотечних систем країн Європи та Америки. 

27.  Програми ІФЛА та ЮНЕСКО як вияв глобалізаційних 

процесів у теорії бібліотекознавства та інформаційно-бібліотечній 

практиці.  

28. Засади створення і завдання національних корпоративних 

інформаційно-бібліотечних мереж (досвід США, Німеччини).  

29.  OСLС (Online Computer Library Center – Онлайновий 

комп’ютерний бібліотечний центр (http://www.oclc.org) – Інтернет-

сервісний центр міжнародної інформаційно-бібліотечної кооперації. 

30.  Пріоритетні напрями новітніх форм міжнародної 

інформаційно-бібліотечної кооперації на базі комп’ютерних та 

Інтернет-технологій XXI ст. 

31. Перспективи розвитку міжнародної бібліотечної кооперації 

на базі Інтернет-технологій. 

32. Стратегічні міжнародні тенденції розвитку безперервної 

інформаційно-бібліотечної освіти в проектах ІФЛА. 

 

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

завершенню курсу. 

 


