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РУКОПИСУ НБУВ: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ 

ОГЛЯД (1988–2003)
Подається бібліографія наукових праць співробітників 

Інституту рукопису НБУВ за 1988–2003 рр.

Головною метою діяльності Інституту рукопису, створено-
го 1992 р. на базі відділу рукописів як науково-дослідний 
структурний підрозділ Центральної наукової бібліотеки 

ім. В.І. Вернадського АН України (від 1996 р. – Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського), є збирання, збе-
реження та використання рукописної спадщини й здійснення 
студій у галузі науково-дослідної, науково-практичної та нау-
ково-інформаційної роботи з рукописними фондами, зокрема, 
всебічного вивчення писемних джерел та рукописних книг, до-
слідження української рукописно-книжної культури і світової 
історико-культурної спадщини.

Рукописні фонди ІР НБУВ є грунтовною історичною дже-
рельною базою, зібраною фундаторами Всеукраїнської Академії 
наук ще у 20-х рр. минулого століття і збереженою до наших 
днів невтомною працею археографів, бібліотекарів та джере-
лознавців. Нині тут сконцентровані рукописні документи іс-
торико-просвітницьких та академічних установ, навчальних 
закладів, колекційні матеріали і особові архіви, набуті за сучас-
ний період існування бібліотеки. 

Отже, рукописні фонди НБУВ – невичерпно багата матеріаль-
на та духовна основа для різноманітних ретроспективних дослі-
джень у галузі гуманітарних наук, історії науки в Україні, а та-
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кож для багатьох допоміжних та спеціальних наук, що вивчають 
рукописні книги. Сьогодні фонди рукописних книг вивчаються 
фахівцями з різних установ НАН України, зокрема Інституту іс-
торії України, Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка, Інституту 
української мови, Інституту української археографії та джере-
лознавства ім. М.С.Грушевського, Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського, Інституту схо-
дознавства ім. А.Ю.Кримського тощо, а також викладачами уні-
верситетів та педагогічних інститутів.

Науково-дослідна діяльність ІР НБУВ передбачає розвиток 
інтеграції допоміжних історичних та філологічних дисциплін, 
об’єктом вивчення яких є рукопис (кодикологія та кодикогра-
фія, польова та камеральна археографія, джерелознавство, до-
кументознавство, палеографія, дипломатика, архівознавство 
тощо), що дає можливість комплексного дослідження та ви-
користання писемної рукописно-книжної та документальної 
спадщини України.

Кодикологія та пов’язані з нею дисципліни почали активно 
розвиватися в ІР НБУВ наприкінці 80 – на початку 90-х рр. ми-
нулого століття, спираючись на таке міцне підгрунтя, яким було 
вивчення рукописних книг як об’єкта камеральної археографії 
провідними дослідниками слов’янської книги М.В.Геппенером, 
М.П.Візиром, Й.В.Шубинським (Геппенер М.В., Візир М.П., 
Шу бинський Й.В. Слов’янські рукописи ХІ–ХІV ст. у фон-
дах Відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки Ака-
демії наук Української РСР: Огляд, опис, публ. / Відп. ред. 
О.А.Назаревський.– К. : Наук. думка, 1969.– 152 с.)

Нині в ІР НБУВ сформовано наукову кодикологічну школу з 
базовими, визначальними функціями та завданнями.

Результатами роботи співробітників ІР НБУВ стали грунтов-
ні наукові праці, опубліковані в числених виданнях та збірниках 
наукових праць. В Інституті започаткований серійний збірник 
наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України», 
де публікуються огляди фондів та наукові дослідження писем-
них пам’яток. Серед найбільш значних науково-інформаційних 
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видань – довідників, покажчиків, каталогів – можна виділити 
описи слов’янських, грецьких, арабських рукописів, моногра-
фічні дослідження.

За останні 15 років в ІР НБУВ підготовлено декілька моно-
графій, пов’язаних з історико-кодикологічними питаннями до-
слідження рукописних книг та книжкових колекцій Інституту, 
наукових каталогів рукописних книг, що базуються на новітніх 
концепціях кодикологічного та археографічного опису, розро-
блених в ІР НБУВ, і враховують сучасні методологічні та мето-
дичні засади наукового опису рукописних джерел. 

Основні підвалини кодикології як окремої джерелознавчої 
дисципліни були теоретично та науково-практично закладені 
наприкінці 80 – на початку 90-х рр. у працях Л.А.Дубровіної, 
О.М.Гальченко та О.І.Іванової. Теоретичні розробки кодико-
логії та кодикографії української рукописної книги були пред-
ставлені монографіями Л.А.Дубровіної; науково-практичні за-
сади дослідження рукописних книг кириличного письма як 
історичних джерел книжного типу знайшли відображення у іє-
рархічній структурованій та деталізованій схемі опису східно-
слов’янської рукописної книги у вигляді кодикологічної моделі 
структури формалізованого опису рукопису.

Це дало можливість розпочати як загальні, так і конкретні до-
слідження рукописної книги та писемних пам’яток, історичних 
колекцій, що зберігаються в фондах ІР НБУВ, вивчення осо-
бливостей історичного розвитку книги, аналізу її специфічних 
особливостей у хронологічному зрізі, а також пам’яток різного 
мовного та національного походження. 

Паралельно вивчаются специфічні особливості та історич-
ний контекст конкретних рукописів: арабських (О.В.Савченко, 
О.О.Хамрай), латинських (Є.К.Чернухін), слов’янських кири-
личних (Л.А.Гнатенко, О.А.Іванова, М.К. Іваннікова), поль-
ських – С.В.Булатова, єврейських – О.О.Хамрай. Оправу 
ру кописних книг та стародруків в її історичному розвитку кон-
струкції та оздоблення досліджує О.М.Гальченко. 

Важливим об’єктом кодикологічних розробок є музичні ру-
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кописи. Специфіка музичних рукописних книг, зокрема ірмо-
лоїв, вивчалася Л.А. Дубровіною, Л.П.Корній, Е.С.Клименко. 

За декілька років були вивчені кодикологічно та археографіч-
но грецькі рукописні книги та документи ІІІ–ХІХ ст., що збе-
рігаються в ІР НБУВ, проведені колишнім співробітником ІР 
Є.К. Чернухіним, який видав фундаментальний каталог руко-
писних книг та покажчик документів, дослідив історичну долю 
цих рукописів, формування київських колекцій та зібрань.

Рукописна книга слов’янського походження і кириличного 
письма ХІV–ХV ст. вивчалася Л.А.Гнатенко, яка підготувала 
декілька статей та фундаментальний каталог слов’янської ки-
риличної рукописної книги ХV ст. (нині нею готується і ката-
лог рукописної книги ХІV ст.), а також каталог пам’яток письма 
просвітителів Кирила і Мефодія у писемних джерелах ІР НБУВ 
другої половини ХV – першої чверті ХХ ст. Історію Києво-
Могилянської академії було висвітлено в археографічному ка-
талозі документів Т.В.Міцан, музичний архів М.Д.Леонтовича 
підготували Л.П.Корній та Е.С.Клименко. 

Важливе значення надається публікації та комплексно-
му дослідженню видатних пам’яток писемності, зокрема, 
Пересопницькому Євангелію 1556–1561 рр. У виданні цієї зна-
кової рукописної книги брали участь фахівці таких академіч-
них інституцій, як Інститут української мови НАН України, 
Український мовно-інфромаційний центр НАН України та 
НБУВ. Публікацію музичної пам’ятки – болгарського наспіву 
з рукописних нотолінійних ірмолоїв України кінця ХVІ–ХVІІ 
ст. – підготували Л.П.Корній та Л.А.Дубровіна.

Спектр напрямів вивчення рукописних книг відрізняєтся ве-
ликим розмаїттям: починаючи від 1988 р. було видано понад 
120 статей, пов’язаних з кодикологією та археографією руко-
писних книг. Це, передусім: 

– теоретичні питання історико-кодикологічних дослі-
джень рукописних фондів – Л.А.Дубровіна, Л.А.Гнатенко, 
О.І.Іванова;

– кодикографія як методичний апарат кодикології та на-
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уковий опис рукописних книг – Л.А.Дубровіна, О.І.Іванова, 
Л.А.Гнатенко, М.К.Іваннікова, Е.С.Клименко;

– кодикологічні, палеографічні, графіко-орфографічні дослі-
дження рукописних книг та пам’яток писемності – Л.А.Дубровіна, 
Л.А.Гнатенко, О.А.Іванова, І.А.Сергєєва, О.О.Хамрай; 

– питання історії і теорії археографії, камеральної архео-
графії рукописних книг та писемних пам’яток ХIV–XVIII ст. 
– О.М.Апанович, Л.А.Гнатенко, Л.А.Дубровіна, Т.В.Міцан, 
Е.С.Клименко; 

– розвиток автоматизації та створення бази даних рукопис-
них книг на базі кодикологічного опису, кодикологічні аспекти 
створення електронних ресурсів – Л.А.Дубровіна, О.І.Іванова; 

– біографічні праці, присвячені українским кодикологам та 
археографам – Л.А.Дубровіна, С.В.Сохань; 

– історія колекцій рукописних книг та архівний опис – 
Л.В.Шаріпова, Л.А.Дубровіна, С.В.Сохань;

– питання комлектування та класифікації рукописних фон-
дів – Л.А.Дубровіна; 

– аспекти збереженості фондів рукописних книг – О.М. 
Гальченко, Л.А.Дубровіна; 

– оправа рукописних книг та розвиток історичних форм кни-
ги у системі археографії та кодикології – О.М.Гальченко; 

– грецька і латинська рукописна книга – Є.К.Чернухін, 
С.О.Булатова;

– польська рукописна книга – С.О.Булатова; 
– єврейська рукописна книга – І.М.Петровський, палеогра-

фічні та кодикологічні аспекти наукового опису – І.А.Сергєєва, 
О.О.Хамрай; 

– арабо-єврейські рукописи – О.О.Хамрай; 
– питання кодикології та наукового опису грецької рукопис-

ної книги – Є.К.Чернухін, О.М.Гальченко, Л.А.Дубровіна; 
– кодикологічний опис рукописної книги ХІV–ХV ст.– 

Л.А.Гнатенко; 
– кодикологічний опис рукописної книги ХVI ст. – 

О.А.Іванова, Л.А.Гнатенко, Л.А.Дубровіна; 
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– кодикологічний опис рукописної книги ХVII ст. – 
Л.А.Дубровіна, М.К.Іваннікова;

– кодикологічні дослідження української рукописної му-
зичної книги – Л.А.Гнатенко, Л.А.Дубровіна, О.А.Іванова, 
Е.С.Клименко.

Кодикологічні дослідження завершувалися, зокрема, й під-
готовкою докторських та кандидатських дисертацій, присвяче-
них різним питанням історії книги в Україні. 

Бібліографія наукових праць співробітників ІР НБУВ, пред-
ставлена нижче, подана за хронологічним принципом, який до-
зволяє відобразити розвиток цих досліджень в контексті вза-
ємообумовленості та взаємозв’язку досліджень та дати повне 
уявлення про напрями та специфіку історико-кодикологічних, 
археографічних та палеографічних досліджень. 

Бібліографія кодикологічних, кодикографічних, 
палеографічних та археографічних досліджень 

співробітників ІР НБУВ (1988–2003 рр.)
1988 

Апанович О.М., Дубровіна Л.А. Історія науки і археографія // 
Українська археографія : Сучас. стан та перспективи розвитку : 
Тези доп. Респ. наради, груд. 1988 р.– К., 1988.– С. 141–143.

Грецькі рукописи з фондів ЦНБ АН УРСР у Києві : Кат. ви-
ставки / Уклад. Л.А. Дубровіна, О.М. Гальченко.– Афіни, 1988.– 
23 с.– Грец.

Дубровина Л.А., Ясулайтис В.А. Использование математических 
методов и средств вычислительной техники в кодикологических 
исследованиях рукописных книг // Информатика и науковеде-
ние : Тез. докл. Всесоюз. науч. конф.– Тамбов, 1988.– С. 118.

Дубровіна Л.А. Кодикологія та комп’ютеризація: актуальні 
проблеми камеральної археографії // Українська археографія: 
Сучасний стан та перспективи розвитку : Тези доп. Респ. нара-
ди, груд. 1988 р.– К., 1988.– С. 212–213.

Каталог арабских рукописей из ЦНБ им. В.И. Вернадского 
АН УССР : Кат. / Сост. А.В. Савченко.– К., 1988. – 67 с.
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1989 
Гальченко Е.М. Методика описания переплетов и старопечат-

ных книг // Исследование, реставрация и консервация средне-
вековых рукописных панятников : Тез. докл. Междунар. конф. 
(16–21 окт. 1989 г.). – М., 1989. – С. 12–13.

Гальченко Е.М., Дубровина Л.А. Сохранность рукописных и ста-
ропечатных фондов: основные задачи исследования физичес-
кого состояния фонда и методика его анализа // Исследование, 
реставрация и консервация средневековых рукописних па-
мятников : Тез. докл. Междунар. конф. (16–21 окт. 1989).– М., 
1989.– С. 48–50.

Дубровина Л.А. История о Казанском царстве: (Казанский ле-
тописец) : Списки и классификация текстов. – К., 1989.– 192 с.

Дубровина Л.А. Библиотечные фонды: к проблеме классифи-
кации и научного использования // Роль библиотек в развитии 
общества : Тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф. (10–13 
окт. 1989 г., Киев).– К., 1989.– Вып. 1.– С. 84–86.

Дубровіна Л.А. Київ-Афіни: тисячолітня історія зв’язків // 
Наука і культура.– К., 1989.– Вип. 23.– С. 232–240.

Дубровина Л.А., Ясулайтис В.А. О возможностях классифика-
ции рукописных и старопечатных книг по базисным системам 
признаков // Автоматизация и механизация библиотечно-би-
блиографических процессов : Сб. науч. ст. – К., 1989.– С. 69–73.

Дубровина Л.А., Муха Л.В. Проблемы исследования рукопис-
ных и старопечатных фондов в ЦНБ им. В.И. Вернадского АН 
УССР // Оптимизация научных исследований в области би-
блиотековедения и библиографии : Сб. науч. тр.– М., 1989.– С. 
90–101.
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