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ВСТУП 

Курс «Історія світової видавничої справи» є складовою частиною циклу 

фундаментальних фахових дисциплін підготовки студентів спеціальності 061 

«Журналістика». 

Основний зміст дисципліни полягає у історії становлення видавничої справи та 

друкарства у світі. Курс навчання здійснюється з урахуванням послідовності викладу 

матеріалу. Систематизація та повторення матеріалу здійснюється з дотриманням 

одного з основних методичних принципів: від простого до складного з поступовим 

наростанням складності. 

Навчальна програма дисципліни «Історія світової видавничої справи» 

складається на основі ОПП. 

Дисципліна «Історія світової видавничої справи» надає студентам основні базові 

знання з історії виникнення та розвитку світової видавничої справи. 

 

1. Мета навчальної дисципліни: 

Мета дисципліни полягає у формуванні системних знань з історії творення, 

поширення, використання та результатів функціонування рукописних і друкованих 

набутків людства, вивчення основних етапів розвитку видавничої справи у світі.  

 

2. Зміст навчальної дисципліни: 

Історія світової видавничої справи. Історія світової видавничої справи. Історія 

українського друкарство за рубежем.   

 

3. Значення та місце дисципліни в навчальному процесі: 

         Дисципліна «Історія світової видавничої справи» вивчається після курсу «Історія 

української видавничої справи». 

 

4. Види занять з дисципліни: 

Лекційні та семінарські заняття. 

 

5. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 



4 

 

  

Знати: 

– історіювиникнення і розвиткувидавничоїсправи у світі;  

–основніетапистановленнявидавничоїсправи у світі. 

Вміти: 

– виокремлювати етапи становлення видавничої справи; 

– здійснювати компаративний аналіз в світової видавничої справи в минулому і    

на  сучасному етапі розвитку. 

 

6. Загальний зміст дисципліни 

Розділ I  Історичні витоки видавничої справи у світі. 

Тема 1. Попередники сучасних видань. Виникнення письма та алфавіту як 

передтечакнигописання. Первинний видавничий матеріал. Форми книги. 

Тема 2. Ранні осередки рукописної книги на Близькому Сході, в Азії та Європі.  

Тема 3.Роль рукописного книго творення в суспільному поступі. Причини поширення 

рукописання. Становлення книгозбірень. Вимоги до переписувачів книг. 

 

Розділ IІ  Зародження та етапи поширення друкарства в світі (кінець ХІІІ- ХVІІ 

століття). 

Тема 4. Передумови запровадження у видавничу практику рухомих літер. Печатки і 

штампи як перед течі друкарства. Ксилографічний метод множення текстів та 

ілюстрацій. Перші спроби створення рухомих літер. 

Тема 5. Доля друкарського винаходу і винахідників. ЛауренсЯнсзон Костер. 

ЙоганГутенберг. 

Тема 6. Ствердження друкарства як чинник кардинальних змін в організації 

редакційно-видавничої справи. Поширення друкарства в Європі. Відмінності 

технології друкарства на Заході і Сході. Противники друкарства. Значення 

друкарства: редакційно-видавничий аспект. 

 

Розділ ІІІ Світова видавнича справа ХVІІІ- ХІХ століть. 

Тема 7.  Біблія як предмет книгознавчого аналізу. 

Тема 8. Початок книгодрукування у Північній Америці. Тематичний, мовний та 
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географічнийаспекти.  

Тема 9. Книга і прогрес книгодрукування у ХІХ столітті. Видатні європейські видавці.  

Тема 10. Видавнича справа у Західній Європі у ХІХ столітті.Організаційний аспект.     

Тематичний, мовний та географічнийаспекти. 

 

Розділ ІVСвітова видавнича справа нового часу.  

Тема 11. Сучасні тенденції світового друкарства.  

Тема 12.  Основні осередки видавничої справи у західній Європі та США.  

Тема 13. Шляхи інтеграції української видавничої справи у світову.  

 

7. Приблизний перелік семінарських занять 

1. Попередники сучасних видань. Виникнення письма та алфавіту як 

передтечікнигописання. Первинний видавничий матеріал. Форми книги. 

2. Ранні осередки рукописної книги на Близькому Сході, в Азії та Європі. 

3. Роль рукописного книго творення в суспільному поступі. Причини поширення 

рукописання. Становлення книгозбірень. Вимоги до переписувачів книг. 

4. Передумови запровадження у видавничу практику рухомих літер. Печатки і 

штампи як перед течі друкарства. Ксилографічний метод множення текстів та 

ілюстрацій. Перші спроби створення рухомих літер. 

5. Доля друкарського винаходу і винахідників. ЛауренсЯнсзон Костер. 

ЙоганГутенберг. 

6. Ствердження друкарства як чинник кардинальних змін в організації редакційно-

видавничої справи. Поширення друкарства в Європі. Відмінності технології 

друкарства на Заході і Сході. Противники друкарства. Значення друкарства: 

редакційно-видавничий аспект 

7. Біблія як предмет книгознавчого аналізу. 

8. Початок книгодрукування у Північній Америці. Тематичний, мовний та 

географічний аспекти. 

9. Книга і прогрес книгодрукування у ХІХ столітті. Видатні європейські видавці. 

10.  Видавнича справа у Західній Європі у ХІХ столітті. Організаційний аспект. 

Тематичний, мовний та географічний аспекти. 
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11.  Сучасні тенденції світового друкарства. 

12.  Основні осередки видавничої справи у західній Європі та США.  

13.  Шляхи інтеграції української видавничої справи у світову.Українська рукописна 

книга дохристиянської доби. 

 

Рекомендована література: 

1. Пикок Дж. Издательское дело. – Москва: ЭКОМ, 2002. – 421 с. 

2. Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування: Навчальнийпосібник. – К.: 

Наша культура і наука – Концерн “ВидавничийДім “Ін Юре”, 2004. – 224 с. 

3. Тимошик М. С. Історіявидавничоїсправи: Підручник. – К.: Наша культура і 

наука, 2003. – 496 с.  

4. Тимошик М. ЇЇ величність – книга: Історія видавничої справи Київського 

університету)1834 – 1999) / Передм. В. Скопенка. – К. : Наша культура і наука, 

1999. – 308 с.  

 

8.Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, іспит 

 9. Засоби діагностики успішності навчання:домашні, індивідуальні завдання,   

письмові роботи, усне опитування. 
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