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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання, оцінювання
Загальний обсяг кредитів/годин

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання
обов’язкова
українська
1,5/45

Курс

3

Семестр

5

Кількість змістових модулів з розподілом:

1

Обсяг кредитів

1,5

Обсяг годин, в тому числі:

45

Аудиторні

28

Модульний контроль

2

Семестровий контроль

+

Самостійна робота

15

Форма семестрового контролю

залік

3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: надати студентам систематизовані знання з теорії, методики,
структурної організації краєзнавчої діяльності бібліотек, показати закономірності
та перспективи її розвитку, підготувати студентів до роботи у відділі
обслуговування користувачів краєзнавчої інформації в бібліотеках різних типів.
Завдання: ознайомити студентів з комплексом історичних, теоретичних,
методичних та організаційно-практичних питань бібліотечного краєзнавства;
особливостями змісту і структури краєзнавчої діяльності бібліотек; розкрити роль
та значення краєзнавчої діяльності бібліотек для відродження української
національної культури; надати знання сучасної концепції створення та розвитку
інтегрованого краєзнавчого фонду бібліотек, що базується на єдиних принципових
засадах та новітніх інформаційних технологіях; розкрити методику підготовки
основних видів покажчиків, які входять до системи краєзнавчих
бібліографічних посібників – універсальних поточних покажчиків літератури
про край, ретроспективних покажчиків універсального характеру, “Календарів
знаменних і пам’ятних дат краю”, галузевих, тематичних і біобібліографічних;
розглянути специфіку організації бібліотечного обслуговування користувачів з
краєзнавства.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути
компетентностей:
➢ аналізувати стан краєзнавчої діяльності бібліотек;
➢ координувати краєзнавчу діяльність бібліотеки з науково-дослідними
установами, учбовими закладами, громадськими організаціями;
➢ проводити науково-дослідну роботу з питань історичного, соціального,
економічного, культурного розвитку краю;
➢ формувати краєзнавчий фонд бібліотеки, забезпечувати його цілісне
збереження;
➢ виявляти і зосереджувати у фонді бібліотеки максимально повне зібрання
краєзнавчих документів відповідно до вікових категорій читачів;
➢ створювати краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат бібліотеки;
➢ складати краєзнавчі бібліографічні посібники;
➢ популяризувати краєзнавчі документи і місцеві видання засобами бібліотечної
роботи;
➢ здійснювати краєзнавче бібліографічне інформування користувачів бібліотеки;
➢ організовувати і проводити комплексні бібліотечні заходи з поширення
краєзнавчих знань серед користувачів;
➢ володіти формами і методами краєзнавчого довідково-бібліографічного
обслуговування користувачів;
➢ виконувати різні типи довідок краєзнавчої тематики;
➢ застосувати новітні інформаційні технології в краєзнавчій бібліотечній
діяльності.
3. Результати навчання за дисципліною
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть володіти
знаннями про:
➢ етапи історичного розвитку бібліотечного краєзнавства у культурному
просторі України;
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➢
➢
➢

сутність, структуру та основні напрями бібліотечного краєзнавства;
функції бібліотек різних систем і відомств з краєзнавчої роботи;
стратегічні напрями розвитку краєзнавчої діяльності бібліотек за умов
електронного середовища;
➢ особливості формування краєзнавчого фонду бібліотеки;
➢ організацію краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
➢ систему краєзнавчих бібліографічних посібників бібліотеки;
➢ специфіку бібліографування краєзнавчих документів бібліотеки;
➢ особливості краєзнавчих інформаційних потреб користувачів;
➢ систему бібліотечного обслуговування користувачів з краєзнавства;
➢ управління краєзнавчою діяльністю бібліотек.
аналізувати
➢ стан краєзнавчої діяльності бібліотек;
визначати
➢ стратегічні напрями розвитку краєзнавчої діяльності бібліотек за умов
електронного середовища;
координувати
➢ краєзнавчу діяльність бібліотеки з науково-дослідними установами, учбовими
закладами, громадськими організаціями;
проводити
➢ науково-дослідну роботу з питань історичного, соціального, економічного,
культурного розвитку краю;
формувати
➢ краєзнавчий фонд бібліотеки, забезпечувати його цілісне збереження;
виявляти і зосереджувати
➢ у фонді бібліотеки максимально повне зібрання краєзнавчих документів
відповідно до вікових категорій читачів;
створювати
➢ краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат бібліотеки;
складати
➢ краєзнавчі бібліографічні посібники;
популяризувати
➢ краєзнавчі документи і місцеві видання засобами бібліотечної роботи;
здійснювати
➢ краєзнавче бібліографічне інформування користувачів бібліотеки;
організовувати і проводити
➢ комплексні бібліотечні заходи з поширення краєзнавчих знань серед
користувачів;
володіти
➢ формами і методами краєзнавчого довідково-бібліографічного обслуговування
користувачів;
виконувати
➢ різні типи довідок краєзнавчої тематики;
застосувати
➢ новітні інформаційні технології в краєзнавчій бібліотечній діяльності.
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4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план денної форми навчання
Кількість годин
денна форма
усього
у тому числі
лекції сем.
інд.
пк
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль І. Бібліотечне краєзнавство: історія, теорія, організація
Тема 1. Теоретичні основи бібліотечного
4
2
2
краєзнавства
Тема 2. Організація краєзнавчої роботи в
10
2
2
3
бібліотеках різних систем і відомств
Тема 3. Краєзнавчі фонди бібліотек різних
7
2
2
систем і відомств
Тема 4. Краєзнавчий довідково7
2
2
бібліографічний апарат бібліотек різних
систем і відомств
Тема 5. Особливості краєзнавчого
10
2
2
3
обслуговування читачів в бібліотеках різних
систем і відомств
Тема 6. Краєзнавчий імідж бібліотеки
5
2
Назви змістових модулів і тем

Модульна контрольна робота І
Разом за змістовим модулем І

2
45

12

10

6

2
2

с.р.
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3
3
3

3

3
15

6

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Бібліотечне краєзнавство: історія, теорія, організація
Тема 1. Теоретичні основи бібліотечного краєзнавства
Сутність бібліотечного краєзнавства. Структура бібліотечного краєзнавства.
Основні напрями бібліотечного краєзнавства. Терміносистема бібліотечного
краєзнавства.
Поняття «край» у бібліотечному краєзнавстві. Зміст понять «краєзнавчий
документ» і «місцевий документ». Еволюція наукових уявлень про бібліотечне
краєзнавство. Методологічні засади бібліотечного краєзнавства. Краєзнавча функція
бібліотеки. Краєзнавча діяльність бібліотеки – базова підсистема бібліотечного
краєзнавства. Стратегічні напрями розвитку краєзнавчої діяльності бібліотек.
Основні поняття: край, краєзнавство, краєзнавчий документ, місцевий
документ, види краєзнавства, бібліотечне краєзнавство.
Тема 2. Організація краєзнавчої роботи в бібліотеках різних систем і відомств
Функції бібліотек різних систем і відомств з краєзнавчої роботи.
Характеристика різних типів бібліотек, що займаються краєзнавчою роботою.
Основні причини, що обумовили їх участь у бібліотечному краєзнавстві.
Регламентуюча документація, що визначає функції різних бібліотек з краєзнавчої
роботи.
Обласна універсальна наукова бібліотека (ОУНБ) – методичний і
організаційний центр краєзнавчої роботи в області. Причини, що обумовили
керівне місце ОУНБ в організаційній структурі бібліотечного краєзнавства в
масштабах області. Краєзнавчий відділ обласної універсальної наукової бібліотеки,
його функції, організація роботи. Краєзнавча робота інших відділів ОУНБ.
Національна історична бібліотека України (НІБ України) – організаційний і
методичний центр бібліотечного краєзнавства в Україні. Завдання відділу
історичного краєзнавства НІБ України. Науково-дослідна робота НІБУ у галузі
бібліотечного краєзнавства: основні напрямки дослідження різних аспектів
краєзнавчої діяльності бібліотек України, організація наукових конференцій і
нарад, публікація збірників наукових статей. Організаційна і методична робота:
підготовка і видання методичних рекомендацій, інструкцій, регламентуючої
документації, проведення конференцій, семінарів з питань бібліотечного
краєзнавства. Практична
краєзнавча бібліографічна робота НІБУ: видання кожні 5 років краєзнавчого БП
другого ступеня «Краєзнавчі видання бібліотек України у .... роках»; створення
науково-допоміжних бібліографічних покажчиків з історії Києва; Багаторічне
ведення картотеки «Історія міст і сіл України».
Характеристика краєзнавчої діяльності ЛННБ ім. В.Стефаника, ХДНБ ім. В.
Г. Короленка, їх роль у створенні системи науково-допоміжних краєзнавчих
покажчиків в Україні.
Координація і кооперування краєзнавчої роботи бібліотек різних систем і
відомств. Основні територіальні рівні координації і кооперування краєзнавчої
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роботи бібліотек в межах України: всеукраїнський, обласний, регіональний.
Переваги координації та кооперування, їх роль у підвищенні якості краєзнавчої
діяльності бібліотек.
Зональні об’єднання бібліотек – специфічна форма краєзнавчого
співробітництва бібліотек. Основні напрямки роботи зональних об’єднань.
Переваги цієї організаційної форми бібліотечного краєзнавства. Перспективи
створення зональних об’єднань в Україні.
Основні поняття: функції бібліотек різних систем і відомств з краєзнавчої
роботи, координація і кооперування краєзнавчої роботи, зональні об’єднання
бібліотек.
Тема 3. Краєзнавчі фонди бібліотек різних систем і відомств
Поняття «краєзнавча література». Її характерні риси. Місце краєзнавчої
літератури серед інших джерел вивчення краю. Групи краєзнавчих видань. Твори
повністю і частково присвячені краю. Шляхи розшуку краєзнавчої інформації в
творах, частково присвячених краю.
Краєзнавчі фонди бібліотек. Видовий склад документів у краєзнавчих
фондах бібліотек. Опубліковані і неопубліковані писемні краєзнавчі джерела в
складі краєзнавчого фонду.
Комплектування краєзнавчого фонду. Розробка моделі краєзнавчого фонду.
Визначення критеріїв відбору літератури до ядра краєзнавчого фонду. Виявлення
краєзнавчих документів. Поточне комплектування. Джерела поточного
комплектування.
Значення
обов’язкового
місцевого
примірника
для
комплектування краєзнавчих фондів обласних наукових бібліотек. Ретроспективне
комплектування, його важливість для формування краєзнавчого фонду наукової
бібліотеки.
Джерела
ретроспективного
комплектування.
Особливості
комплектування краєзнавчого фонду ЦБС.
Організація краєзнавчого фонду. Виділення у фонді наукових бібліотек
самостійного підрозділу краєзнавчих документів. Організація зберігання
краєзнавчих видань у невеликих бібліотеках. Зв'язок між частинами краєзнавчого
фонду, розміщеними в читальному залі, галузевих і спеціалізованих відділах.
Організація обліку краєзнавчих документів. Сумарний і індивідуальний облік
краєзнавчих видань.
Функції ОУНБ як депозитарію краєзнавчої літератури, організація
депозитарного зберігання краєзнавчих документів.
Сучасний стан краєзнавчих фондів бібліотек України. Дослідження стану
краєзнавчих фондів НІБ України. Методика дослідження, розробка еталонної
моделі фонду. Склад краєзнавчих фондів бібліотек України, їх відповідність
потребам читачів. Проблеми формування краєзнавчих фондів бібліотек України.
Основні поняття: краєзнавча література, краєзнавчий фонд бібліотеки,
модель краєзнавчого фонду бібліотеки, комплектування краєзнавчого фонду
бібліотеки, організація краєзнавчого фонду бібліотеки.

8

Тема 4. Краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат бібліотек
різних систем і відомств
Краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат (ДБА) – основа краєзнавчої
діяльності бібліотеки. Залежність складу і структури краєзнавчого ДБА від типу
бібліотеки.
Краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат бібліотек різних типів.
Зведений краєзнавчий каталог – головне джерело інформації про літературу,
присвячену області. Вимоги до зведеного краєзнавчого каталогу. Відображення в
ньому різних видів творів друку. Хронологічні, мовні, територіальні рамки відбору
літератури. Джерела виявлення інформації для зведеного краєзнавчого каталогу.
Структура зведеного краєзнавчого каталогу. Характеристика систематичної
частини. Схеми класифікації краєзнавчого матеріалу, їх відмінність від схем
класифікації некраєзнавчих видань «Типова схема класифікації краєзнавчої
літератури», історія її створення та використання.
Топографічна частина зведеного краєзнавчого каталогу. Її інформаційні
можливості. Розміщення матеріалу та методика ведення топографічної частини.
Дискусії навколо питання про доцільність ведення цієї частини каталогу.
Персональна частина. Її важливість для пошуку краєзнавчої інформації.
Способи групування літератури в персональній частині. Форма подачі матеріалу.
Відбір імен для включення в персональну частину. Відбір творів письменника.
Критерії, якими користуються для вирішення цих питань.
Зв'язок зведеного краєзнавчого каталогу з іншими каталогами і картотеками
бібліотеки. Допоміжний апарат до зведеного краєзнавчого каталогу.
Проблеми створення електронного краєзнавчого каталогу. Досвід окремих
обласних універсальних наукових бібліотек у цьому напрямку.
Каталог місцевих видань. Його місце в краєзнавчому ДБА ОУНБ. Характерні
риси каталогу. Структура каталогу, методика його ведення, розміщення матеріалу.
Основні джерела пошуку інформації для поповнення каталогу місцевих видань.
Універсальна рекомендаційна краєзнавча картотека у складі краєзнавчого
ДБА ОУНБ, її призначення. Відбір та розміщення матеріалу, місцезнаходження.
Інші краєзнавчі картотеки і каталоги ОУНБ. Вирішення питання про
доцільність їх ведення. Правила, якими користуються при вирішенні цього
питання.
Краєзнавчий довідково-бібліографічний фонд (ДБФ) ОУНБ, його пошукові
можливості. Довідкові видання краєзнавчого змісту у складі фонду. Відбір
універсальних довідкових видань для краєзнавчого ДБФ, критерії відбору.
Бібліографічні покажчики, їх склад і доцільність. Література оглядового характеру.
Пошукові можливості «Історії міст і сіл України». Її переваги над іншими
джерелами.
Фонд виконаних довідок краєзнавчої тематики. Його організація.
Краєзнавчий ДБА ЦБС. Призначення краєзнавчого ДБА ЦБС. Порівняльний
аналіз складу краєзнавчого ДБА ЦБ ЦБС і ОУНБ. Спільне та відмінне в їх
організації.
Методика ведення зведеного краєзнавчого каталогу ЦБ. Вирішення питання
про відбір матеріалу до каталогу в залежності від території, про яку йде мова в
публікації. Структура зведеного краєзнавчого каталогу ЦБ. Тематичні картотеки в
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складі краєзнавчого ДБА ЦБ. Характеристика інших частин краєзнавчого ДБА ЦБ
ЦБС.
Краєзнавчий ДБА бібліотек-філіалів. Відображення в краєзнавчій картотеці
матеріалів про місто, село.
Краєзнавчий ДБА дитячих, юнацьких та шкільних бібліотек.
Краєзнавчі каталоги і картотеки у вузівських, галузевих і науково-технічних
бібліотеках.
Основні поняття: краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат, зведений
краєзнавчий каталог, електронний краєзнавчий каталог, універсальна
рекомендаційна краєзнавча картотека, краєзнавчий довідково-бібліографічний
фонд.
Тема 5. Особливості краєзнавчого обслуговування читачів в бібліотеках
різних систем і відомств
Краєзнавче обслуговування в бібліотеках. Основні категорії читачів
краєзнавчої літератури, їх інформаційні потреби. Організація краєзнавчого
обслуговування в бібліотеках різних типів. Краєзнавчий відділ ОУНБ – як
головний центр задоволення краєзнавчих інформаційних потреб. Краєзнавче
обслуговування в інших відділах ОУНБ. Особливості краєзнавчого обслуговування
в дитячих і юнацьких бібліотеках.
Довідково-бібліографічна робота з питань краєзнавства. Загальна
характеристика краєзнавчої довідково-бібліографічної роботи. Типи краєзнавчих
довідок і методика їх виконання. Особливості прийому та уточнення краєзнавчого
запиту читача. Основні джерела розшуку краєзнавчої інформації і виконання
краєзнавчих довідок різних типів. Облік виконаних довідок.
Краєзнавче
бібліографічне
інформування
споживачів.
Загальна
характеристика краєзнавчого
бібліографічного інформування споживачів в
бібліотеці. Масові форми бібліографічного інформування споживачів. Значення
бюлетенів нової краєзнавчої літератури. Методика їх використання в ОУНБ та
ЦБС. Використання місцевих періодичних видань, радіо, телебачення, мережі
Internet для бібліографічного інформування широких кіл читачів про краєзнавчі
джерела. Групове та індивідуальне краєзнавче бібліографічне інформування
споживачів, різноманітність форм та методів.
Краєзнавчі клуби за інтересами при бібліотеках. Організація їх роботи. Роль
бібліотекаря в проведенні засідань цих клубів.
Основні поняття: довідково-бібліографічна робота з питань краєзнавства,
краєзнавче бібліографічне інформування споживачів, форми бібліографічного
інформування споживачів,
Тема 6. Краєзнавчий імідж бібліотеки
Сутність понять «імідж бібліотеки», «краєзнавчий імідж бібліотеки».
Краєзнавча діяльність – складова успішного іміджу бібліотеки як інформаційнокультурного центру. Сучасні тенденції формування краєзнавчого іміджу
бібліотеки.
Основні поняття: імідж бібліотеки, краєзнавчий імідж бібліотеки.
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1. Відвідування лекцій
2. Відвідування семінарських занять
4. Виконання завдання для самостійної роботи
5. Робота на семінарському занятті
7. Виконання модульної контрольної роботи
Разом
Максимальна кількість балів
Розрахунок коефіцієнта

1
1
5
10
25

6
5
5
5
1

максимальна кількість
балів

Модуль 1

кількість одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна кількість балів
за одиницю

6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

6
5
25
50
25
111

111
1,11

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин
Змістовий модуль І. Бібліотечне краєзнавство: історія, теорія, організація
1 Підготувати краєзнавчу виставку літератури
3
2 Підготувати краєзнавчий бібліографічний огляд літератури
3
3 Підготувати краєзнавчий біобібліографічний посібник
3
4 Підготувати краєзнавчий тематичний бібліографічний посібник
3
5 Підготувати краєзнавчий путівник
3
Разом
15
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.
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Критерії і норми оцінювання модульної (контрольної) роботи
Максимальна
кількість
балів - 25
25 - 20
19 - 15
14 - 10
0

Критерії оцінювання
Завдання виконані якісно (90% - 100% виконання усіх розділів модульної
(контрольної) роботи).
Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем правильних відповідей
(89% - 75% виконання усіх розділів модульної (контрольної) роботи).
Завдання виконані якісно з середнім показником правильних відповідей (74% 50% виконання всіх розділів модульної (контрольної) роботи).
Завдання не виконано (виконання 49% усіх розділів модульної (контрольної)
роботи).

Модульний контроль проводиться в письмовій формі: письмове тестування,
ведення таблиці, модульна контрольна робота.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Форма проведення: залік. Виставляється на основі накопичених балів.
6.5. Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Кількість балів
Відмінно
90-100
Дуже добре
82-89
Добре
75-81
Задовільно
69-74
Достатньо
60-68
Незадовільно
0-59
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7. Рекомендована література
Законодавчі акти
1. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» № 35/95-ВР від
27.01.1995 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. –
1995. – №7. – ст. 45. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95%D0%B2%D1%80
2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і
бібліотечну справу» № 1561-ІІІ від 16.03.2000 р. [Електронний ресурс] //
Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – ст. 177. – URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1561-14
3. Закон України «Про інформацію» № 2657-XII
від 02.10.1992 р.
[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. –1992. – №48. –
ст. 651. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
4. Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і
мистецтв України: Наказ М-ва культури і мистецтв України № 314 від
11.06.1996 р. // Законодавство – бібліотекам України: довід. вид. Вип.1.
Загальні засади діяльності бібліотек / НПБУ. – Київ, 2000. – С.168-172.

1.

2.

3.

4.

Основна
Бібліотечне краєзнавство на сучасному етапі [Текст] : метод. посіб. / Донец.
обл. універс. б-ка ім. Н. К. Крупської ; наук. ред. О. В. Башун ; авт.-уклад. Т.
М. Дрьома. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2005. – 43 с.
Краєзнавча діяльність бібліотек [Текст] : метод. посіб. / Держ. іст. б-ка
України ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко ; підгот.: В. П. Кисельова, З. Х.
Мусіна, С. І. Смілянець. – Київ, 2002. – 208 с.
Кушнаренко, Н. М. Бібліотечне краєзнавство [Текст] : підручник / Н. М.
Кушнаренко. – Київ : Знання, 2007. – 502 с. – (Серія «Вища освіта XXI
століття»)
Мілясевич, І.В. Історія формування краєзнавчих ресурсів в Україні [Текст] :
навч. посіб. / І. В. Мілясевич. – Рівне, 2013. – 176 с.

Додаткова
1. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України [Текст] : матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. : [присвяч. пам’яті П. Тронька]
/ М-во культури України, ДЗ ”Нац. іст. б-ка України”, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, Нац. спілка краєзнавців України; [редкол.:
Скорохватова А. В. (голова) та ін.]. — Київ : Вид. дім ”Вініченко”, 2011. —
227 с. : портр. — [І Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька]. — Бібліогр.
наприкінці ст.
2. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України [Текст] : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 20 листоп. 2013 р. : [присвяч. пам’яті
П. Тронька] / М-во культури України, ДЗ ”Нац. іст. б-ка України”, Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, Нац. спілка краєзнавців України; [редкол.:
Скорохватова А. В. (голова) та ін.]. – Київ, 2013. – 222 с. – [ІІ Краєзнавчі
читання пам’яті Петра Тронька]. – Бібліогр. наприкінці ст.
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3. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України [Текст] : збірник
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Київ, 20
листопада 2013 р. / [за заг. ред. О.П. Реєнта ; ред. Т.С. Кубласевич,
І.В. Чеховська] ; Міністерство культури України [та ін.]. – Київ : [ПФ
"Фоліант"], 2014. – 238 с.
4. Бібліотечно-культурологічний
зведений
інтегрований
краєзнавчий
електронний мультиресурс «Історія міст і сіл України» [Текст] / О. О. Ісаєнко
// Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Х Всеукр. конф.
молодих учених та спеціалістів, присвяч. 150-річчю з часу засн.
Полтавського т-ва сіл. госп-ва, 28 трав. 2015 р., м. Київ. — Вінниця : ФОП
Корзун Д.Ю., 2015. — С. 311-313
5. Григаш, Л. Бібліотечне краєзнавство - шлях до об'єднання громади [Текст]
/ Л. Григаш // Бібліотечна планета. – 2012. – № 2. – С. 11-15.
6. Кисельова, В. Національна історична бібліотека України - науковометодичний центр краєзнавчої бібліотечної діяльності та історичної
бібліографії [Текст] : [до 75-річчя заснування Бібліотеки] / В. Кисельова //
Бібл. планета. — 2015. — №1. – С. 27-31
7. Кисельова, В.П. Зміни в організації краєзнавчого контенту на сайтах
регіональних бібліотек в контексті рекомендацій наукових досліджень
Національної історичної бібліотеки України [Текст] / В.П. Кисельова,
О.В. Михайлова, І.В. Чеховська // Місце і роль бібліотек у формуванні
національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф.
(Київ, 21-23 жовт. 2014 р.). — Київ : НБУВ, 2014. – С. 66-70
8. Краєзнавство в бібліотеці для дітей [Текст] : з досвіду роботи ПереяславХмельн. район. б-ки для дітей / Київ. обл. упр. культури і туризму, Київ. обл.
б-ка для дітей ; [ред. Л. П. Соляник ; упоряд. Н. В. Острікова]. – Київ : Київ.
обл. б-ка для дітей, 2012. – 9, [1] с. – (Серія ”В практику роботи бібліотек”)
9. Чеховська, І. В. Краєзнавчі блоги на сайтах обласних універсальних
наукових бібліотек України [Текст] / І. В. Чеховська // Збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування
Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2-3 жовт. 2014 р.). –
Київ, 2014. – С. 166-172
1.
2.
3.

4.

5.

Електронні ресурси
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – URL: http://www.nplu.org/
Українська бібліотечна енциклопедія [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. –
URL:
http://ube.nplu.org/
Національна історична бібліотека України [Електронний ресурс] : [офіц.
сайт]. – URL:
http://nibu.kiev.ua/
Відділ історичного краєзнавства Національної історичної бібліотеки України
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[Електронний
ресурс] :
[офіц.
сайт].
–
URL:
http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Item
id=1646
6. Відомості про краєзнавчу діяльність та ресурси бібліотеки
[Електронний
ресурс] :
[офіц.
сайт].
–
URL:
http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=383&Ite
mid=1905
7. Путівник по краєзнавчих ресурсах бібліотек України
[Електронний
ресурс] :
[офіц.
сайт].
–
URL:
http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=382&Ite
mid=1905
8. Картотека матеріалів з історії міст і сіл України
[Електронний
ресурс] :
[офіц.
сайт].
–
URL:
http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_imagemap
9. Книги з історії міст і сіл України
[Електронний
ресурс] :
[офіц.
сайт].
–
URL:
http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Ite
mid=1934
10.Електронна бібліотека "Історична спадщина України"
[Електронний
ресурс] :
[офіц.
сайт].
–
URL:
http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=690&Ite
mid=1948
11. Краєзнавча діяльність Харківської державної наукової бібліотеки імені В.
Г. Короленка
[Електронний
ресурс] :
[офіц.
сайт].
–
URL:
http://korolenko.kharkov.com/kray/kray1.html
12. Клуб «Краєзнавець» – громадська організація, що діє в ХДНБ
ім. В. Г. Короленка
при
відділі
«Україніка»
ім. Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – URL:
http://korolenko.kharkov.com/kray/klub1.html
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8. Навчально-методична карта дисципліни «Бібліотечне краєзнавство»
Разом: 45 год., лекції –12 год., семінарські заняття – 10 год., індивідуальна робота – 6 год.,
самостійна робота – 15 год., модульний контроль – 2 год.
Тиждень
Модулі
Назва
модуля
Лекції
Дати
Теми
лекцій

Теми
семінарських
занять

Самостійна
робота
Види
поточного
контролю
Підсумковий
контроль

Змістовий модуль 1.

Бібліотечне краєзнавство: історія, теорія, організація
1

2

3

4

5

6

Теоретичні основи
бібліотечного
краєзнавства

Організація
краєзнавчої
роботи в
бібліотеках різних
систем і відомств

Краєзнавчі фонди
бібліотек різних
систем і відомств

Краєзнавчий
довідковобібліографічний
апарат бібліотек
різних систем і
відомств

Особливості
краєзнавчого
обслуговування
читачів в
бібліотеках різних
систем і відомств

Краєзнавчий
імідж бібліотеки

Краєзнавчий фонд –
документна база
краєзнавчої
діяльності
бібліотеки

Краєзнавчий
довідковобібліографічний
апарат – основа
краєзнавчої
діяльності
бібліотек

Популяризація
краєзнавчих
документів і
місцевих видань
засобами
бібліотечної
роботи

Матеріальнотехнічна база
краєзнавчої
діяльності
бібліотеки

Генезис
бібліотечного
краєзнавства в
Україні

Табл. 6.2
Модульна контрольна робота 1
Залік

