
  



 
 



ЗМІСТ 

 

1. Опис предмета навчальної дисципліни…………………………….......... 4 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни……………………………….. 4 

3. Результати навчання за дисципліною……………………………………. 5 

4. Структура навчальної дисципліни…………………………………...…... 6 

5. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль VІІ …………………………………………………. 7 

6. Контроль навчальних досягнень  

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів……….…. 9 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання…….. 9 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання………………….……………………………………………. 

10 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання………….………………………..……...………………….... 

11 

6.5. Орієнтовний перелік питань до екзамену……………......……….. 11 

6.6. Шкала відповідності оцінок………………………………….……. 14 

7. Навчально-методична карта дисципліни «Бібліотекознавство та історія 

бібліотечної справи»…………........……......................... 

 

15 

8. Рекомендовані джерела…...…………………………………......………….  

Нормативні та офіційні документи …………………….…………….. 16 

Основні…….…..……………………………………………………….…. 16 

Додаткові………………………….………………………………….….. 16 

Інформаційні ресурси……………………...…………………...……………... 20 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування показників  
Характеристика дисципліни за 

формами навчання (денна) 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 2 / 60 

Курс  2 

Семестр  3 

Кількість змістових модулів з розподілом: 1 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, в тому числі:  60 

Аудиторні 14 

Модульний контроль 2 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота 14 

Форма семестрового контролю Екзамен  

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни – надати студентам знання про теоретико-

методологічні, організаційні та історичні засади бібліотекознавства та 

бібліотечної справи як науки та навчальної дисципліни, а також з'ясувати 

феномен бібліотеки як соціокультурного явища, ознайомитись з основами 

організації функціонування бібліотечної справи, розглянути основні віхи на 

шляху, пройденому вітчизняними і зарубіжними бібліотеками з моменту їх 

появи і до сьогодення, простежити еволюцію різних типів і видів бібліотек, 

особливості їх функціонування у межах конкретних країн й історичних періодів, 

визначити спадкоємність бібліотечних традицій, значення історичного досвіду 

для вдосконалення сьогоднішньої вітчизняної бібліотечної практики з метою 

набуття практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності. 

Завдання дисципліни:  

– вивчити теоретичні засади бібліотекознавства та історії бібліотечної 

справи як науки та навчальної дисципліни; 

– розглянути основні історичні етапи розвитку бібліотекознавства та 

бібліотечної справи в Україні та світі; 

– виявити особливості історії бібліотечної справи як складової історії 

загальної історії людства та історії світової культури; 

– опанувати методологію та методику бібліотекознавства та історії 

бібліотечної справи;  

– ознайомитися із організацією та основними тенденціями 

бібліотекознавчих досліджень в Україні на сучасному етапі; 



– сформувати загальні поняття про бібліотеку та її роль в суспільстві, 

функції, структурно-функціональну модель, сутність системної організації 

бібліотеки; 

– оволодіти науковими підходами до класифікації і типологізації бібліотек; 

– ознайомитися з професійними вимогами до бібліотекаря, теоретичними 

засадами бібліотечної професіології; 

– вивчити теоретичні засади та практичні аспекти організації 

функціонування бібліотечної справи, зокрема, принципи і закономірності 

формування бібліотечних систем, типовидову структуру бібліотечної системи 

України, сучасні підходи до управління бібліотечною справою; 

– дослідити основні напрями розвитку бібліотек і бібліотечної справи на 

різних історичних етапах в Україні та світі; 

– ознайомитися з регіональною специфікою розвитку бібліотечної справи 

у світі; 

– розглянути історію бібліотечної справи з урахуванням її персоналізації; 

– виявити значення історичного досвіду для вдосконалення сьогоднішньої 

вітчизняної бібліотечної практики. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати 

освітньої програми підготовки бакалаврів: 

 здатність продемонструвати сучасне уявлення та знання щодо 

правових норм, законодавчих установок в бібліотечно-інформаційній галузі; 

знання процесів розвитку та функціонування українських та зарубіжних 

бібліотек; 

 здатність продемонструвати етичні установки у фаховій сфері; 

можливість виховання власної свідомості щодо моральності в побудові кар’єри 

та в повсякденному житті; 

 здатність визначити історичні, соціально-економічні, культурні 

передумови виникнення бібліотек; принципи практичної бібліотечної діяльності; 

 здатність аналізувати основні принципи і концепції розвитку 

бібліотечної справи; 

 здатність застосовувати основи наукової роботи в бібліотечно-

інформаційній галузі. 

Робота студентів в центрах практичної підготовки – Бібліотека 

Університету, Інформаційно-аналітичний центр Інституту журналістики, 

бібліотеки-партнери, спрямована на опанування ними фаховою термінологією з 

бібліотекознавства; вміннями аналізу основних принципів і концепцій розвитку 

бібліотечної справи; навичок з вивчення та аналізу бібліотечної діяльності на 

основі застосування наукових методів систематизації інформації; знаннями щодо 

процесів розвитку та функціонування українських та зарубіжних бібліотек. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план для денної форми навчання 
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Змістовий модуль VІІ. 

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ 

7.1 Бібліотеки України у ІХ-XVIII ст. 2 2      

7.2 Бібліотечна справа в Україні у ХІХ - на 

початку ХХ ст. Особливості українського 

бібліотечного руху в ХІХ - на початку ХХ 

ст. 

2   2      

7.3 Круглий стіл «Історія бібліотечної справи 

України у ІХ-XVIII ст.: факти, події, люди». 

6   2 4   

7.4 Розвиток книжкової торгівлі і виникнення 

комерційних бібліотек. 

6  2  4  

7.5 Бібліотечна справа в Україні у ХХ ст. 2 2        

7.6 Бібліотечна справа в  незалежній Україні у 

ХХ – на початку ХХІ ст. 

2   2    

7.7 Сучасні тенденції розвитку бібліотечної 

справи в Україні: реалії та перспективи. 

8   2  6   

  Модульна контрольна робота 2         2 

 Екзамен 30      

  
Разом за навчальним планом 60 4 4 6 14 2/30 

 

 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Змістовий модуль VІІ. ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ 

Лекція 7.1. Бібліотеки України у ІХ-XVIII ст. (2 год.) 



Проблеми періодизації історії бібліотечної справи в Україні. 

Потреби давньоруської держави у створенні і збереженні документів, 

прийняття християнства, поява писемності і перших освітніх закладів, початок 

розвитку літератури та інші передумови зародження бібліотек у Київській Русі. 

Роль монастирів як центрів книговиробництва у розвитку бібліотек. 

Монастирські скрипторії. 

Бібліотека Ярослава Мудрого в київському Софійському соборі (1037 р.). 

Збірник Святослава 1073 р. як джерело для вивчення та реконструкції фонду 

бібліотеки Ярослава Мудрого.  

Церковні і монастирські бібліотеки у ХІ-ХІІ ст. Бібліотеки Печерського і 

Видубецького (Київ), Троїцько-Іллінського (Чернігів) монастирів. 

Склад, зміст, облік, розміщення і зберігання фондів, джерела 

комплектування, користувачі бібліотек Київської Русі. Приватні бібліотеки 

князів та вищого духовенства. Початок формування бібліотекознавчої думки. 

Доля давньоруських бібліотек у період татаро-монгольського іга.  

Стан духовної культури, розвиток освіти і науки в Україні у XV-XVIІI ст. 

і розвиток бібліотек. Початок книгодрукування на українських землях і 

бібліотеки. 

Церковні і монастирські бібліотеки у XV-XVIІI ст. Інвентарні описи і 

бібліотечні каталоги як джерело інформації про склад і зміст фондів. Значення 

«Правила про книги» для комплектування церковних і монастирських бібліотек. 

Створення православних церковних братств XV-XVІI ст. Діяльність 

братських бібліотек. Бібліотеки Львівського Успенського Ставропігійного, 

Луцького Чеснохресного братств. Склад та зміст їхніх фондів, джерела 

комплектування, розвиток форм обслуговування користувачів. 

Виникнення та розвиток бібліотек навчальних закладів: Острозької 

академії, Києво-Могилянської академії, Чернігівського, Переяславського, 

Харківського, Львівського єзуїтського колегіумів. Бурсацька бібліотека Києво-

Могилянської академії. 

Приватні бібліотеки української інтелектуальної еліти, духовенства, 

гетьманів, козацької старшини та козаків. 

Розвиток бібліотекознавчої думки в Україні у XV-XVIІI ст. Настанови й 

інструкції для бібліотекарів як основа формування правового поля бібліотек. 

Використання бібліотек у державних інтересах. Перші відомчі і спеціальні 

бібліотеки, світський характер їх фондів. 

Семінар 7.2. Бібліотечна справа в Україні у ХІХ - на початку ХХ ст. 

Особливості українського бібліотечного руху  в ХІХ - на початку ХХ ст.  

(2 год.) 

Практичне заняття  7.3. Круглий стіл «Історія бібліотечної справи України 

у ІХ-XVIII ст.: факти, події, люди» (2 год.) 

Семінар 7.4. Розвиток книжкової торгівлі і виникнення комерційних 

бібліотек. (2 год.) 

Лекція 7.5. Бібліотечна справа в Україні у ХХ ст. (2 год.) 

Бібліотечна справа в роки української революції (1917-1920 рр.). 

Утворення державних органів керівництва бібліотечною справою. Закладання 

основ бібліотечного законодавства. Характеристика бібліотечної мережі. 



Утворення Національної бібліотеки Української держави. Діяльність бібліотеки 

Кам'янець-Подільського державного українського університету.  

Бібліотечна справа у Радянській Україні. Партійно-державне керівництво 

бібліотечною справою і його відображення в партійних документах. Утворення 

українських радянських органів керівництва бібліотеками. Націоналізація і 

реквізиція бібліотек. Припинення діяльності комерційних, громадських, 

публічних, церковних і станових бібліотек. Запровадження радянської цензури у 

роботу бібліотек.  

Заснування мережі радянських книгозбірень в Україні. Основні принципи 

бібліотечного будівництва. Масові бібліотеки в 1920-1930-ті рр. Зростання 

кількості наукових і спеціальних бібліотек. Організація методичного 

керівництва бібліотечною справою. 

Закладання основ українського радянського бібліотекознавства. 

Ідеологізація і політизація радянського бібліотекознавства. Початок підготовки 

бібліотечних кадрів.  

Бібліотечна справа України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). 

Особливості роботи бібліотек в умовах військового часу. Вивезення книжкових 

фондів українських бібліотек в евакуацію на Схід. Діяльність німецького Штабу 

Розенберга по вилученню і вивезенню книжкових фондів українських бібліотек 

на Захід. Трагічні наслідки та масштаби збитків для бібліотек.  

Особливості відновлення книжкового фонду бібліотек, будівництва їх 

мережі у післявоєнний період. Діяльність Національної комісії з питань 

повернення в Україну книжкових цінностей, вивезених під час Другої світової 

війни. 

Бібліотечне будівництво України у 1950-1980-х рр. Державні та громадські 

органи керівництва бібліотечною справою. Зростання кількості наукових і 

спеціальних бібліотек у 1950-1960-і рр. Основні напрями діяльності бібліотек. 

Створення Державної республіканської бібліотеки УРСР (1957 р.).  

Діяльність науково-методичних відділів при великих центральних 

бібліотеках. Утворення Міжвідомчої бібліотечної комісії (1974 р.).  

Проведення централізації державних загальнодоступних і профспілкових 

та інших мереж бібліотек у 1980-і рр. Створення територіальних бібліотечних 

об'єднань. 

Розвиток державної системи науково-технічної інформації. Механізація і 

автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів в бібліотеках. 

Регламентація і уніфікація діяльності бібліотек.  

Науково-дослідна робота в галузі бібліотекознавства. Система підготовки 

бібліотечних кадрів.  

Цензура в бібліотеках, ідеологізація і політизація бібліотечної справи.  

Практичне заняття  7.6. Бібліотечна справа в незалежній Україні у ХХ – на 

початку ХХІ ст. (на базі Бібліотеки Університету, 2 год.) 

Практичне заняття  7.7. Сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в 

Україні: реалії та перспективи. (2 год.) 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  

6.1.  Система оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 



Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 

Відвідування на практичному занятті 1 3 3 

Робота на семінарському занятті  10 2 20 

Робота на практичному занятті 10 3 30 

Лабораторна робота (в тому числі 

допук, виконання, захист) 

   

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 3 15 

Виконання модульної роботи  25 1 25 

Виконання ІНДЗ    

Разом   97 

Максимальна кількість балів    

Розрахунок коефіцієнта Розрахунок: 97:60=1,6 

Студент набрав: 80 балів 

Оцінка: 80:1,6 = 50 балів +  

max 40 балів за екзамен 

 

6.2. Завдання до самостійної роботи. 

Змістовий модуль VІІ. Історія бібліотечної справи в Україні (8 год.) 

7.3. Скласти хронологічну таблицю історії розвитку бібліотечної справи в 

Україні – 4 год.  

7.4. Підготувати презентацію про окрему особисту бібліотеку одного з 

видатних громадських діячів України, представників української культури, 

науки тощо (за вибором студента) – 4 год. 

7.7. На основі складених хронологічних таблиць проаналізувати розвиток 

бібліотечної справи України у порівнянні із загальносвітовим бібліотечним 

рухом. Обґрунтувати висновки – 6 год. 

 

Критерії оцінки результатів самостійної роботи 

У процесі виконання самостійної роботи викладач оцінює: 

 рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, винесеного на 

самостійне опрацювання; 

 вміння використовувати теоретичні знання при виконанні практичних 

задач; 

 обґрунтованість та логічність викладення самостійно вивченого матеріалу;  

 повноту розкриття теми дослідження; 

 оформлення матеріалів згідно з висунутими вимогами; 

 максимальна кількість балів за виконану роботу – 5. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Критерії і норми оцінювання модульної (контрольної) роботи 



Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 

містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 

контрольної роботи. Тестові завдання для проміжного контролю знань студентів 

охоплюють теми, які вивчаються в межах окремих модулів. Формат тестових 

завдань передбачає завдання закритої форми із запропонованими відповідями. 
Максимальна 

кількість 

балів - 25 

Критерії оцінювання 

 

25 - 20 
Завдання виконані якісно (90% - 100% виконання усіх розділів модульної 

(контрольної) роботи). 

19 - 15 
Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем правильних відповідей 

(89% - 75% виконання усіх розділів модульної (контрольної) роботи). 

14 - 10 
Завдання виконані якісно з середнім показником правильних відповідей (74% - 

50% виконання всіх розділів модульної (контрольної) роботи). 

0 
Завдання не виконано (виконання 49% усіх розділів модульної (контрольної) 

роботи). 

 

Перелік питань до модульної контрольної роботи  

1. Проблеми періодизації історії бібліотечної справи України.  

2. Історія виникнення перших бібліотек у Київській Русі. 

3. Монастирські бібліотеки та їх культурно-освітня роль у книжковій і 

бібліотечній справі в Україні XI–XVII ст. 

4. Монастирські бібліотеки Лівобережної України в контексті 

української культури XVIII ст. 

5. Бібліотека Києво-Печерської Лаври та її роль у справі становлення 

та розповсюдження шкільництва, освіти, культури. 

6. Організація роботи бібліотек братств (XVI-XVIІ ст.). 

7. Приватні бібліотечні зібрання, родові книгозбірні української 

інтелектуальної еліти: бібліотеки духовенства, гетьманів, козацької старшини та 

козаків. 

8. Виникнення та розвиток бібліотек навчальних закладів у ХVI-XVIII 

ст. 

9. Бібліотечна справа в Україні у XIX – на початку XX ст.: стан і 

основні напрями розвитку. 

10. Становлення і розвиток мережі публічних бібліотек у першій 

половині ХІХ ст. 

11. Бібліотеки вищих навчальних закладів в Україні у першій половині 

XIX ст. 

12. Публічні бібліотеки в історико-культурному контексті України 

(кінця XIX – початку XX ст.). 

13. Наукові і спеціальні бібліотеки у другій половині ХІХ ст. – на 

початку XX ст. 

14. Бібліотечна діяльність товариства «Просвіта»: особливості 

діяльності, історія, теорія, практика, фонди. 

15. Роль бібліотек Народного Дому та Наукового товариства імені Т. 

Шевченка в історії розвитку науки і культури Галичини.  

16. Діяльність корифеїв бібліотечної справи України. 

17. Український бібліотечний рух Буковини, Галичини та Закарпаття. 



18. Бібліотечна справа у період Української революції 1917–1920 рр.: 

проекти реформ бібліотечної справи.  

19. Бібліотечна справа у Радянській Україні. 

20. Бібліотеки у період становлення нових соціально-економічних і 

політичних відносин у 1930-х рр.  

21. Бібліотечна справа України в роки Другої світової війни (1939-1945 

рр.). 

22. Бібліотеки України у період післявоєнної відбудови та в 1950-х рр.  

23. Бібліотечна справа в Україні у 1950-1960-ті рр.: централізація 

науково-методичної роботи в галузі бібліотекознавства. 

24. Бібліотечна справа в Україні у 1970-1980-ті рр.: спроби ґрунтовного 

упорядкування бібліотечної мережі.  

25. Масові бібліотеки в Радянській Україні 

26. Цензура у бібліотеках Радянської України. 

27. Управління бібліотечною справою в Радянській Україні. 

28. Бібліотечна справа в незалежній Україні. 

29. Основні напрями розвитку бібліотечної справи України в період 

переходу від тоталітаризму до демократії. 

30. Історія розвитку бібліотечної освіти в Україні. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

1. Форма проведення: письмова. Екзамен у письмовій формі з практичним 

завданням (тести). Максимальна кількість балів: 40 балів. Критерії оцінювання:  

правильна відповідь на питання — 15 балів (усього 30 балів); 

тестування — 10 балів. Завдання з однією правильною відповіддю — 1 бал 

(усього 10 балів).  

 

6.5. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Соціальні функції бібліотеки. 

2. Еволюція функцій бібліотеки у соціумі. 

3. Бібліотека як система. 

4. Диференціація бібліотечної роботи за видами. 

5. Організаційна структура бібліотеки. 

6. Класифікація бібліотек за різними критеріями. 

7. Сутнісні критерії типологізації бібліотек. 

8. Соціальне призначення як основна типоутворююча ознака 

типологізації бібліотек. 

9. Типологічні особливості та функції національних бібліотек.  

10. Типологічні ознаки універсальних і спеціальних бібліотек. 

11. Бібліотечна професіологія і підготовка кадрів для бібліотек. 

12. Бібліотечні мережі і бібліотечні системи. 

13. Бібліотечна система України на сучасному етапі. Система 

управління бібліотечною справою в Україні. 

14. Основні принципи організації і функціонування бібліотечної справи. 

15. Бібліотечна політика як основа управління бібліотечною справою. 

16. Об’єкт і предмет бібліотекознавства. 

17. Наукові і соціальні функції бібліотекознавства. 



18. Структура бібліотекознавства як науки і як навчальної дисципліни. 

19. Бібліотекознавство як інформаційна та соціальна наука. 

20. Загальне і спеціальне бібліотекознавство. 

21. Міждисциплінарність бібліотекознавства. 

22. Виникнення і становлення бібліотекознавства як наукової і 

навчальної дисципліни. 

23. Українське бібліотекознавство XIX - початку XX ст. 

24. Розвиток бібліотекознавства в СРСР. 

25. Розвиток українського бібліотекознавства наприкінці ХХ - на 

початку ХХІ ст. 

26. Методи бібліотекознавчих досліджень. 

27. Діяльність основних центрів бібліотекознавчих досліджень в 

Україні. 

28. Бібліотекознавча періодика в Україні.  

29. Основні напрями бібліотекознавчих досліджень на сучасному етапі. 

30. Наукові підходи до періодизації історії бібліотечної справи. 

31. Бібліотеки Стародавнього Світу. 

32. Бібліотеки Античної Греції і Стародавнього Риму. 

33. Розвиток уявлень про бібліотечну архітектуру в історії зарубіжної 

бібліотечної справи.  

34. Середньовічні бібліотеки Арабського халіфату. 

35. Бібліотеки буддійських монастирів і палацові книгосховища Китаю 

в період раннього Середньовіччя.  

36. Бібліотеки Візантії і Західної Європи (V - X ст.).  

37. Зарубіжні бібліотеки Середньовіччя.  

38. Бібліотеки доби Відродження та раннього Нового часу  

39. Бібліотечна справа Німеччини у період Реформації: суспільно-

історичне тло, особливості функціонування. 

40. Зародження ідеї створення публічних бібліотек у добу Відродження. 

Нові вимоги до бібліотекаря-професіонала.  

41. Бібліотечна справа в епоху Просвітництва і буржуазних революцій у 

зарубіжних країнах (XVIII - початок XIX ст.).  

42. Бібліотечна справа Великої Британії. 

43. Бібліотечна справа Російської імперії у XVII-на початку XХ ст.  

44. Бібліотечна справа Німеччини.  

45. Бібліотечна справа Франції. 

46. Бібліотечна справа в США. 

47. Публічна бібліотека XIX ст.: види, концепції створення та 

функціонування. 

48. Еволюція інституту національної бібліотеки. 

49. Наукові бібліотеки Європи XIX ст.: види, суспільне призначення. 

50. Бібліотечна справа в країнах Центральної і Східної Європи в XIX – 

на початку ХХІ ст. 

51. Діяльність професійних бібліотечних асоціацій у XIX – на початку 

ХХІ ст. 

52. Міжнародне бібліотечне співробітництво у XIX – на початку ХХІ ст. 

53. Тенденції розвитку бібліотечної справи за кордоном у ХХ ст. 



54. Інформаційно-бібліотечне законодавство провідних зарубіжних 

країн.  

55. Національні бібліотеки країн світу у ХХ – на початку ХХІ ст.  

56. Кардинальні зміни у бібліотечній справі зарубіжних країн на початку 

ХХІ ст. 

57. Провідні університетські бібліотеки світу на сучасному етапі. 

58. Інтелектуальна свобода і вільний доступ до інформації як головний 

принцип організації бібліотечної справи у демократичних країнах. 

59. Проблеми періодизації історії бібліотечної справи України.  

60. Історія виникнення перших бібліотек у Київській Русі. 

61. Монастирські бібліотеки та їх культурно-освітня роль у книжковій і 

бібліотечній справі в Україні XI–XVIII ст. 

62. Бібліотека Києво-Печерської Лаври та її роль у справі становлення 

та розповсюдження шкільництва, освіти, культури. 

63. Організація роботи бібліотек братств (XVI-XVIІ ст.). 

64. Приватні бібліотечні зібрання, родові книгозбірні української 

інтелектуальної еліти: бібліотеки духовенства, гетьманів, козацької старшини та 

козаків. 

65. Виникнення та розвиток бібліотек навчальних закладів у ХVI-XVIII 

ст. 

66. Бібліотечна справа в Україні у XIX – на початку XX ст.: стан і 

основні напрями розвитку. 

67. Становлення і розвиток мережі публічних бібліотек у першій 

половині ХІХ ст. 

68. Бібліотеки вищих навчальних закладів в Україні у першій половині 

XIX ст. 

69. Публічні бібліотеки в історико-культурному контексті України 

(кінця XIX – початку XX ст.). 

70. Наукові і спеціальні бібліотеки у другій половині ХІХ ст. – на 

початку XX ст. 

71. Бібліотечна діяльність товариства «Просвіта»: особливості 

діяльності, історія, теорія, практика, фонди. 

72. Роль бібліотек Народного Дому та Наукового товариства імені Т. 

Шевченка в історії розвитку бібліотечної справи Галичини.  

73. Діяльність корифеїв бібліотечної справи України. 

74. Український бібліотечний рух Буковини, Галичини та Закарпаття. 

75. Бібліотечна справа у період Української революції 1917–1920 рр.: 

проекти реформ бібліотечної справи.  

76. Бібліотечна справа у Радянській Україні у передвоєнний період. 

77. Бібліотечна справа України в роки Другої світової війни (1939-1945 

рр.) та післявоєнної відбудови.  

78. Бібліотечна справа в Україні у 1950-1960-ті рр.: централізація 

науково-методичної роботи в галузі бібліотекознавства. 

79. Бібліотечна справа в Україні у 1970-1980-ті рр.: упорядкування 

бібліотечної мережі.  

80. Масові бібліотеки в Радянській Україні 

81. Цензура у бібліотеках Радянської України. 



82. Управління бібліотечною справою в Радянській Україні. 

83. Бібліотечна справа в незалежній Україні. 

84. Основні напрями розвитку бібліотечної справи в Україні в період 

переходу від тоталітаризму до демократії. 

85. Історія розвитку бібліотечної освіти в Україні. 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 
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