
Неперіодичні видання 

 

02 

А 66 

Андрухів, Андрій Ігорович.  

Електронні послуги в бібліотечній справі : навч. посіб. / А. І. Андрухів, Р. О. Голощук, 

М. Б. Сокіл ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 

135 с. - (Серія "Інформація. Комунікація. Документація" : засновано 2013 р. / наук. кер. 

серії Пелещишин А. М. ; вип. 8). - Бібліогр.: с. 129-133. - ISBN 978-617-607-883-8 (вып. 

8). - ISBN 978-617-607-495-3 (серія) 

 

027 

Б 59 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, 

тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сборник. Вып. 13 / Нац. акад. наук 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет 

директоров науч. б-к и информац. центров ; [междунар. редкол.: Онищенко А. С. и 

др.]. - Киев : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, 2016. - 242, [1] с. 

 

016 

Б 59 

Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк : биобиблиогр. указатель 

/ Харк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [сост.: В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька ; науч. 

ред. С. И. Посохов ; отв. ред. И. К. Журавлева ; вступ. ст. : Н. М. Кушнаренко, А. А. 

Соляник]. - Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. - 43 с. - (Лауреати премии им. 

К. И. Рубинского). – (к 80-летию со дня рождения). 

 

028 

Б 59 

Бібліотекар як учасник процесу читання та його популяризатор / Нац. парлам. б-ка 

України, держ. закл. ; [уклад. М. Талалаєвська ; відп. ред. І. Цуріна]. - Київ : НПБУ, 

2016. - 43 с. - Бібліогр.: с. 41-43.  

 

(043.3) 

Б 83 

Бородіна, Галина Григорівна.  

Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку (XIX-початок XX 

ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Бородіна Галина Григорівна ; наук. 

кер. Л. П. Одинока ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2003. - 21 с. - Бібліогр.: 

с. 17-18  

 

002 

В 18 

Варбанец, Наталья Васильевна.  

Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе : Опыт нового прочтения 

материала / Н. В. Варбанец ; [ред. Э. Б. Кузьмина ; худож. А. А. Герман]. - Москва : 

Книга, 1980. - 302, [1] с. - Библиогр.: с. 292-298  

 

016 

В 38 

"Весняні обрії" (1968, 1969, 1971, 1972). "Література. Діти. Час" (1976-1990) : сист. 

покажч. змісту зб. літ.-крит. ст. про дит. літ. / Нац. б-ка України для дітей ; [авт.-

упоряд.: Н. О. Гажаман, О. М. Тімочка ; авт. вступ. ст. І. Т. Бойко ; літ. ред. В. Я. 

Полисаєва ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. - Київ : НБУ для дітей, 2014. - 80 с.  

 

 



(043.3) 

Г 51 

Гич, Галина Миколаївна.  

Професійні настанови бібліотекарів як фактор впливу на формування читацької 

аудиторії публічних бібліотек : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Гич Галина 

Миколаївна ; наук. кер. І. А. Мейжис ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2001. 

- 20 с. 

 

02 

Г 62 

Голубева, Ольга Дмитриевна.  

В. И. Собольщиков / О. Д. Голубева, А. Л. Гольдберг. В. Ф. Одоевский / О. Д. Голубева ; 

[ред. Н. С. Митрофанова ; худож. Б. С. Казаков]. - Москва : Книга, 1983. - 230, [1] с. - 

(Деятели книги)  

 

(043.3) 

Г 75 

Грабовський, Петро Петрович.  

Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у 

післядипломній педагогічні й освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / 

Грабовський Петро Петрович ; [наук. кер. Спірін Олег Михайлович] ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. - Житомир, 2016. - 20 с. 

- Бібліогр.: с. 15-17  

 

(043.3) 

Г 94 

Гуменний, Олександр Дмитрович.  

Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів 

у міжкурсовий період : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуменний 

Олександр Дмитрович ; наук. кер. В. В. Ягупов ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. 

наук України. - Київ, 2014. - 20 с. - Бібліогр.: с. 14-17  

 

002 

Д 36 

Державний музей книги і друкарства Української РСР : фотопутівник / [авт. тексту С. 

А. Асєєва та ін.]. - Київ : Мистецтво, 1981. - 128 с.  

 

002 

Д 46 

Динерштейн, Ефим Абрамович.  

И. Д. Сытин / Е. А. Динерштейн ; [ред. Г. И. Куйбышева ; худож. Б. Казаков]. - Москва : 

Книга, 1983. - 271 с. - (Деятели книги)  

 

002 

Д 63 

Документознавство та інформаційна діяльність : [хрестоматія] : [у 2 ч.]. Ч. 2. Вип. 

2 / [М. С. Слободяник, О. М. Збанацька, В. В. Добровольська ; відп. за вип. О. І. 

Бугайова ; ред. Л. П. Будаш] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів 

культури і мистецтв, ін-т менеджменту. - Київ : НАКККіМ, 2015. - 277 с. - ISBN 978-

966-452-214-1 

До 10-річчя заснування кафедри  

 

016 

Д 64 

Долбенко Тетяна Олексіївна : біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв ; [уклад.: Ю. І. Горбань та ін. ; редкол.: М. М. Поплавський, М. С. Тимошик, В. 

М. Медведєва]. - 2-ге вид., допов. - Київ : КНУКіМ, 2015. - 156 с. : фот. - (Серія "Вчені 

КНУКіМ" ; вип. 1). 

 



 

002 

З-30 

Запаско, Яким Прохорович .  

Першодрукар Іван Федоров : нарис / Яким Запаско ; [ред. І. Деркач ; худож. Ю. 

Гапон]. - Львів : Каменяр, 1964. - 109, [2] с.  

 

 

(043.3) 

З-34 

Заремба, Олеся Сергіївна.  

Видавничо-бібліотечна інфраструктура української еміграції в Чехо-Словаччині між 

двома світовими війнами : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Заремба Олеся 

Сергіївна ; наук. кер. Дубровіна Л. А. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2002. 

- 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17  

 

 

016 

З-36 

Заслужений працівник культури України Дерлеменко Таміла Федорівна : До 70-

річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1987-2014 роки / Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, 

Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов]. - [Вінниця] : Нілан-ЛТД, [2014]. - 77 с. - 

(Серія "Біобібліографія діячів науки, освіти, культури України" ; кн. 1)  

 

01 

З-46 

Здобнов, Николай Васильевич.  

Избранное : труды по библиографоведению и книговедению / Н. В. Здобнов ; [ред. Н. 

С. Митрофанова ; худож. Е. Сумнительный]. - Москва : Книга, 1980. - 271, [1] с. - 

(Труды отечественных книговедов)  

 

 

(043.3) 

З-78 

Зозуля, Світлана Миколаївна (1979).  

Сучасна архівна термінологія в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / 

Зозуля Світлана Миколаївна ; наук. кер. Н. М. Христова ; Укр. н.-д. ін-т архів. справи та 

документознавства Держ. арх. служби України. - Київ, 2012. - 19 с. - Бібліогр.: с. 14-16  

 

01 

И 20 

Иванов, Дмитрий Дмитриевич.  

Избранное / Д. Д. Иванов ; [сост., вступ. ст., примеч. О. А. Барыкиной]. - Москва : 

Книга, 1986. - 332, [2] с. - (Труды деятелей книги). - Библиогр.: с. 327-331  

 

002 

И 85 

Исаевич, Ярослав Дмитриевич.  

Преемники первопечатника / Я. Д. Исаевич ; [ед. Э. Б. Кузьмина ; худож. Е. А. 

Сумнительный]. - Москва : Книга, 1981. - 190, [1] с. - Библиогр.: с. 169-179  

 

002 

І-74 

 

Інформаційна культура : [навч. посіб.] / [В. С. Цимбалюк та ін.] ; за заг. ред.: М. Я. 

Швеця, Р. А. Калюжного ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Нац. ун-т 

ДПС України, 2007. - 252 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 966-337-076-9  

 



016 

І-74 

Інформаційна культура користувача-дитини - основа самовизначення в 

глобальному інформаційному просторі : анотований інформ. список для бібліотекарів / 

Нац. б-ка України для дітей ; [уклад.: В. М. Красножон та ін. ; ред. О. А. Решентняк ; 

відп. за вип. А. І. Гордієнко] . - Київ : НБУ для дітей, 2014. - 52 с.  

 

 

043.3) 

К 49 

Клименко, Анатолій Олегович.  

Формування інформаційної культури майбутніх педагогів у навчальній діяльності : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Клименко Анатолій Олегович ; [наук. кер. 

Вихрущ Анатолій Володимирович] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - 

Тернопіль, 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17.  

 

 

002 

К 53 

Книга в России 1861-1881. Т. 1 / под общ. ред. И. И. Фроловой ; [редкол. О. Д. 

Голубева и др.]. - Москва : Книга, 1988. - 252, [3] с. - ISBN 5-212-00001-7. - ISBN 5-

212-00020-3  

 

016 

К 53 

Книги военных лет (1941-1945) [Текст] : из фонда научно-технической библиотеки : 

библиогр. указ. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. 

Жуковского ; [сост.: В. С. Гресь, И. В. Олейник, Е. Ю. Шуба ; под ред.: Н. М. Ткаченко ; 

ред. Т. В. Савченко ; дизайн обл. Главатий О. О.]. - Харьков : ХАИ, 2015. - 83 с. - 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается.  

 

002 

К 53 

Книги Франциска Скорини у зібранні Центральної наукової бібліотеки Академії наук 

УРСР / Акад. наук. УРСР, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського ; уклад.: І. О. 

Ціборовська-Римарович, Ю. А. Лабинцев, І. В. Стадниченко. - Київ : [б. в.], 1991. - 79 с.  

 

002 

К 56 

Ковальчук, Галина Іванівна.  

Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) / Г. І. Ковальчук ; [наук. 

ред. В. І. Попик] ; [Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. 

Видавн. дім "Академперіодика"]. - Київ : Академперіодика, 2015. - 684, [3] с. - 

Бібліогр.: с. 616-664. - ISBN 978-966-360-299-8  

 

016 

К 60 

Колекція “Українська дитяча книга 1885-1923 рр.” Педагогічного музею України : 

каталог-путівник / НАПН України, Педагогічний музей України ; [уклад.: Гайдей В. О., 

Міхно О. П. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; літ. ред. Малород А. Ф.]. - Київ : 

ПМУ, 2015. - 143 с. : іл. - (Серія "Бібліофонд Педагогічного Музею" ; вип. 1). - ISBN 

978-617-7021-30-7 

 

(043.3) 

Л 13 

Лаврик, Ольга Львовна.  

Академические библиотеки: состояние и модель развития в современной 

информационной среде : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 05.25.03 / Лаврик Ольга 



Львовна ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка Росии. - Новосибирск, 2003. - 76 с. - Библиогр.: с. 

73-76  

 

002 

Л 93 

Люблинский, Сергей Борисович. Подвижники книги: Е. Н. Водовозова, Л. Ф. 

Пантелеев, А. М. Калмыкова, О. Н. Попова, М. И. Водовозова / С. Б. Люблинский ; [ред. 

И. А. Лепилина ; худож. А. В. Денисова]. - Москва : Книга, 1988. - 174, [1] с. - 

(Деятели книги). - ISBN 5-212-00005-Х  

 

(043.3) 

Л 98 

Ляхоцький, Володимир Павлович.  

Видавнича, архівно-археографічна та бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана 

Огієнка (митрополита Іларіона) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.08 / Ляхоцький 

Володимир Павлович ; Укр. держ. НДІ архів. справи та документознавства. - Київ, 2001. 

- 28 с. - Бібліогр.: с. 23-25  

 

016 

М 42 

Медведєва Валентина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв ; [уклад.: Ю. І. Горбань та ін. ; редкол.: М. М. Поплавський, Т. О. Долбенко, 

Л. І. Прокопенко]. - Київ : [б. в.], 2015. - 202 с. : фот. - (Серія "Вчені КНУКіМ" ; вип. 3). 

 

002 

Н 50 

Немировский, Евгений Львович.  

Иоганн Гутенберг. Около 1399-1468 / Е. Л. Немировский ; отв. ред. А. С. Мыльников. - 

Москва : Наука, 1989. - 319, [1] с. - (Серия "Научно-биографическая литература" : 

основана в 1959 г. / редкол. серии Л. Я. Бляхер [и др.]). - ISBN 5-02-012646-2  

 

002 

Н 50 

Немировский, Евгений Львович.  

Начало книгопечатания на Украине : Иван Федоров / Е. Л. Немировский ; [ред. Э. Б. 

Кузьмина ; худож. Н. И. Карандашов]. - Москва : Книга, 1974. - 223, [1] с.  

 

(043.3) 

П 14 

Пальчук, Валентина Едуардівна.  

Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у забезпеченні владних структур України 

(90-ті роки XX-початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 

27.00.03 / Пальчук Валентина Едуардівна ; наук. кер. В. М. Горовий ; Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2011. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15.  

 

016 

П 84 

Професор Дерлеменко Віталій Володимирович (1944-2013) : біобібліогр. покажч. 

наук. праць за 1976-2013 роки / Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад. В. А. Вергунов та ін. ; 

наук. ред. В. А. Вергунов]. - [Київ] : Корзун Д. Ю., [2013]. - 99 с. - (Серія "Відомі вчені-

природознавці та освітяни України" ; кн. 7).  

 

(043.3) 

П 84 

Проценко, Тамара Володимирівна.  

Система бібліотечно-інформаційного супроводу професійної діяльності сімейних лікарів 

в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Проценко Тамара 

Володимирівна ; наук. кер. Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 

Харків, 2010. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19.  



 

01 

Р 13 

Равич, Любовь Моисеевна.  

Г. Н. Геннади (1826-1880) / Л. М. Равич ; [ред. Н. С. Агеева]. - Москва : Книга, 1981. - 

125, [2] с. - (Деятели книги). - Библиогр.: с.115-122  

 

316 

Р 58 

Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 26.00.01. - теорія та історія 

соціальних комунікацій (галузь знань - соціальні комунікації) / Харк. держ. акад. 

культури ; [уклад.: В. М. Шейко та ін. ; під наук. наук. ред. В. М. Шейка]. - 2-ге вид., 

переробл. і допов. - Харків : ХДАК, [2011]. - 20 с.  

 

316 

Р 58 

Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.07 - соціальна 

інформатика (галузь науки - соціальні комунікації) / Харк. держ. акад. культури ; 

[уклад.: В. М. Шейко та ін.; під. наук. ред. В. М. Шейка]. - 2-ге вид., переробл. і допов. 

- [Харків] : ХДАК, [2011]. - 22 с.  

 

316 

Р 58 

Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 26.00.01. - теорія та історія 

соціальних комунікацій (галузь знань - соціальні комунікації) / Харк. держ. акад. 

культури ; [уклад.: В. М. Шейко та ін. ; під наук. наук. ред. В. М. Шейка]. - 2-ге вид., 

переробл. і допов. - Харків : ХДАК, 2011. - 25 с.  

 

025.4 

С 32 

Сербін, Олег Олегович.  

Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук : монографія / Олег 

Сербін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - [Київ] : Київський університет, 2015. - 

430 с. - Бібліогр.: с. 361-428. - ISBN 978-966-439-851-7  

 

016 

С 60 

Соляник Алла Анатоліївна : (До 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / 

Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. С. Хижна ; наук. ред. Н. М. 

Кушнаренко]. - Харків : ХДАК, 2014. - 124 с. - (Серія "Видатні педагоги Харківської 

державної академії культури" : заснована у 2002 р.). - ISBN 978-966-8308-44-4  

 

002 

Т 54 

Толстяков, Артур Павлович.  

Люди мысли и добра : Русские издатели К. Т. Солдатенков и Н. П. Поляков / А. П. 

Толстяков ; [ред. И. А. Бахметьева ; худож. Б. С. Казаков]. - Москва : Книга, 1984. - 

254, [1] с. - (Деятели книги). - Библиогр.: с. 250-253  

 

002 

У 45 

Українська видавнича справа у персоналіях (ХVІ ст. середина ХХ ст.) : бібліограф. 

словник-довідник : до 100-річчя Дніпропетров. нац. ун-ту ім. О. Гончара / [редкол.: 

Губа Л. О., Терханова О. В., Жилавська К. Є. ; за заг. ред. Губи Л. О. ; кер. проекту: 

Губа Л. О., Терханова О. В.]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 214 с. - ISBN 978-966-

383-683-6  

 



027 

У 58 

Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія = 

University library : the new field of information interaction / за заг. ред.: В. О. Ільганаєвої, 

Т. О. Колесникової ; [авт. кол.: Грабар Н. Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : 

[б. в.], 2015. - 202, [1] с. - Бібліогр.: с. 195-197. - ISBN 978-966-8471-67-4  

 

(043.5) 

У 74 

Ус, Тетяна Іванівна.  

Розвиток підготовки фахівців із видавничої справи та редагування в Україні (друга 

половина ХХ-початок ХХІ століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ус Тетяна 

Іванівна ; наук. кер. Г. В. Онкович ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. - 

Київ, 2015. - 250 с. - Бібліогр.: с. 161-203  

 

016 

Ф 88 

Фрідьєва Надія Яківна : біобібліогр. покажчик / Харк. держ. акад. культури, Міжнар. 

акад. інформатизації при ООН ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, Н. М. Березюк ; наук. ред. Н. 

М. Кушнаренко]. - Харків : ХДАК, 2015. - 74, [10] с. : фотогр. - (Серія "Видатні 

педагоги Харківської державної академії культури" : заснована у 2002 р.) (Серія "К 

биобиблиографии деятелей библиотековедения" : заснована в 1997 р.). - ISBN 978-

966-8308-47-5  

 

(043.3) 

Ш 18 

Шалашна, Наталія Миколаївна.  

Розвиток історико-книгознавчої думки в Україні у XIX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. 

наук : 07.00.08 / Шалашна Наталія Миколаївна ; наук. кер. Г. І. Ковальчук ; Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2004. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17  

  

(043.3) 

Ш 37 

Шевчук, Леся Олексіївна.  

Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів у вищих навчальних 

закладах Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шевчук 

Леся Олексіївна ; наук. кер. О. А. Заболотна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - 

Умань, 2011. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17  

 

027.8 

Ш 66 

Шкільна бібліотека. Виховні заходи / [авт. кол.: Наталія Литвин та ін. ; упорядків. Н. 

Харченко ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Шкільний світ, 2016. - 156, [2] с. - 

(Серія "Бібліотека "Шкільного світу" ; заснована у 2003 р.). - Бібліогр.: с. 158. - ISBN 

978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). - ISBN 978-617-7287-36-9 : 10.00 грн  

 

(043.3) 

Ш 95 

Шульга, Ольга Антонівна.  

Філософія діяльності бібліотечних закладів освіти в період глобалізації та інформаційної 

революції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Шульга Ольга Антонівна ; 

наук. кер. Андрущенко В. П. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. - Київ, 2009. - 19 с. - 

Бібліогр.: с. 16  

 



01 

Э 34 

Эйхенгольц, Александр Давидович.  

Избранное / А. Д. Эйхенгольц ; [ред. Л. С. Еремина ; сост.: З. К. Войтинская-

Эйхенгольц, З. Л. Фрадкина]. - Москва : Книга, 1982. - 238, [2] с. - (Труды деятелей 

книги)  

 

(043.3) 

Я 72 

Яременко, Лідія Миколаївна.  

Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення 

продуктивних сил України УАН-ВУАН (1919-1931) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 

07.00.08 / Яременко Лідія Миколаївна ; наук. кер. Дубровіна Л. А. ; Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. Ін-т архівознавства. - Київ, 2002. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16  

 

012 

Я 92 

Яценко, Олег Миколайович.  

Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) / О. М. Яценко, Н. І. 

Любовець ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т біогр. дослідж. - Київ : Нац. б-

ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 470 с. - (Джерела української біографістики ; 

вип. 3). - ISBN 966-02-3239-Х (серія). - ISBN 978-966-02-75-91-1 (вип. 3)  

 

 

Рекомендаційний бібліографічний список публікацій періодичних видань, що 

надійшли до Кабінету бібліотекознавства ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського  

в липні – грудні 2016 р. 

 

Офіційні документи 

 

Про затвердження Порядку формування зведеного каталогу оцифрованих 

видань : наказ М-ва культури України від 25.05.2016  № 360 // Офіц. вісн. 

України. – 2016. – № 53. – С. 149. – Ст. 1870. 

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0867-16 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», підпункту 

18 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, та з метою створення 

єдиної бази даних оцифрованих видань, які знаходяться у фондах публічних бібліотек 
наказано  

1. Затвердити Порядок формування зведеного каталогу оцифрованих видань, що 
додається. 

2. Визначити Національну парламентську бібліотеку України (Вилегжаніна Т.І.) 

головною у забезпеченні процесу створення та формування зведеного каталогу 
оцифрованих видань. 

3. Керівникам Національної бібліотеки України для дітей, Національної історичної 

бібліотеки України, Одеської національної наукової бібліотеки, Державної бібліотеки 

України для юнацтва, Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка та 

публічних (загальнодержавних) бібліотек забезпечити участь у формуванні зведеного 
каталогу оцифрованих видань. 

4. Національній парламентській бібліотеці України (Вилегжаніна Т.І.) щокварталу до 25 
числа звітного місяця подавати Мінкультури звіт про хід виконання цього наказу. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0867-16


Порядок формування зведеного каталогу оцифрованих видань визначає організаційні, 

технологічні засади створення, функціонування і наповнення зведеного каталогу 
оцифрованих видань.  

Зведений каталог оцифрованих видань (далі - ЗКОВ) - це інтегрований інформаційний 

ресурс, що містить інформацію про цифровий контент, вироблений публічними 

(загальнодоступними) бібліотеками України.  

ЗКОВ, до якого входять цифрові копії друкованих видань на твердих носіях, крім 

періодичних видань, створений з урахуванням вимог законодавства щодо захисту 

авторських та суміжних прав. ЗКОВ представлений у мережі Інтернет у вигляді 

електронного каталогу бібліографічних описів цифрових копій друкованих видань, що 

працює в режимі реального часу, з можливістю переходу на повний текст видання на 
сайті відповідної публічної (загальнодоступної) бібліотеки. 

ЗКОВ створюється з метою обліку і бібліографічного опису оцифрованих друкованих 

видань публічних (загальнодоступних) бібліотек України в єдиному зведеному 
інформаційному ресурсі. 

Учасниками створення ЗКОВ є публічні (загальнодоступні) бібліотеки. 

ЗКОВ має загальнонаціональний статус з вільним доступом. 

Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань 

до Державного реєстру національного культурного надбання : наказ М-ва 

культури України від 14.06.2016  № 437 // Офіц. вісн. України. – 2016. – 

№ 65. – С. 140. – Ст. 2217. 

 Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16.  

Наказано затвердити Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до 

Державного реєстру національного культурного надбання, що додається.  

Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства культури і мистецтв України від 

20 листопада 2001 року № 708 «Про затвердження Інструкції про порядок відбору 

рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного 

реєстру національного культурного надбання», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 12 грудня 2001 року за № 1027/6218.  

Доручено Національній парламентській бібліотеці України (Вилегжаніна Т.І.) в 

тримісячний термін з дня опублікування цього наказу розробити та подати на 

затвердження Міністерству методичні рекомендації з відбору рукописних книг, рідкісних 

і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання. 

Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру 

національного культурного надбання визначає механізм відбору рукописних книг, 

рідкісних і цінних видань, окремих книжкових колекцій (далі – книжкові пам’ятки) для 
включення до Державного реєстру національного культурного надбання. 

Порядок поширюється на бібліотеки, музеї, архіви, навчальні заклади, наукові 

установи, інші підприємства, установи, організації державної та комунальної форм 
власності, в яких зберігаються книжкові пам’ятки. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01


Інформаційні ресурси 

Литвинова Н. Н. Эволюция представлений о фондах библиотек под влиянием 

электронной среды / Наталия Николаевна Литвинова // Библиотековедение. – 
2016. – Т. 1, № 1. – С. 25–29. – Библиогр.: 18 назв. 

У статті аналізуються зміни змісту поняття «бібліотечний фонд», що відбулися за останні 

два десятиліття. Показано, що електронне середовище дозволило бібліотекам 

застосовувати для обслуговування не тільки приналежні їм документи, але й інші (як 

електронні, так і друковані). Представлено послідовний процес відображення нового 

розуміння терміна «бібліотечний фонд» в міжнародних і національних стандартах. 
Розглядаються тенденції подальшого розширення цього поняття.  

Петренко А.  Довідково-інформаційний ресурс Відділу рідкісних книг та 

рукописів Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича: від картотеки до 

оцифрування / А. Петренко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 6. – С. 25–28. 

 

У статті висвітлено аспекти історії заснування Відділу рідкісних книг та рукописів 

Наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Досліджено етапи формування фондів відділу як складової частини 

загальнобібліотечного зібрання. На прикладі окремих видань та колекцій розглянуто 

їхнє подальше функціонування як довідково-інформаційного ресурсу сьогодення. 

 

Жигун Т. Аналіз стану доставляння обов’язкових примірників видань України у 

2015 році / Тетяна Жигун // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 4. – С. 17–22. 

 

 Наведено результати аналітичних досліджень стану доставляння суб’єктами видавничої 

справи й суб’єктами діяльності друкованих ЗМІ обов’язкових примірників (ОП) 

вітчизняних видань, випущених у 2015 році, та здійснено порівняльний аналіз 

загальних кількісних показників доставляння ОП різновидів видань 2015 р. з 

аналогічними показниками 2014 р. У статті також відображено стан виконавської 

дисципліни видавців і редакцій друкованих ЗМІ щодо своєчасного надання ними в 2015 

р. звітності про випуск видавничої продукції за формами 1-В (книги) та 1-В (ЗМІ). 

 

Гуцол Г. Концепція реформ у галузі створення та використання державних 

бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України / Галина 

Гуцол // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 4. – С. 31–37. 

 

 У статті запропоновано комплексне рішення для здійснення реформ у галузі створення 

та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного 

фонду України. Запропоновано створити мережу бібліографувальних установ шляхом 

переходу на єдине бібліографічне програмне забезпечення, упровадити міжнародну 

класифікаційну систему, міжнародні правила каталогізації та формат; оптимізувати 

фонди бібліотек шляхом запровадження депозитарної цифрової бібліотеки 

 

Сенченко М. Центр державної бібліографії в цифрову епоху / Микола Сенченко 

// Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 4. – С. 3–9. 

У статті розглянуто питання державної бібліографії, пов’язані з проблемами 

оцифрування документів і формування бібліографічних баз даних мережевих видань 

для їхнього збереження. Проведено аналіз окремих програм Стратегії розвитку 

бібліотечної справи на період до 2025 року. 

Трачук Л. Ф. Формирование электронных библиотек и коллекций документов 

на сайтах областных универсальных научных библиотек Украины / Людмила 

Федоровна Трачук // Библиотековедение. – 2016. – Т. 1, № 1. – С. 79–83. – 
Библиогр.: 14 назв. 

Досліджено визначення та критерії формування електронних бібліотек як сучасних 

інформаційних ресурсів. Розглянуто співвідношення понять «електронна бібліотека» та 



«електронна колекція». Проаналізовано сайти обласних універсальних наукових 

бібліотек України з метою виявлення та характеристики електронних бібліотек або 
колекцій документів. 

Трачук Л. Ф. Нормативно-правове обґрунтування процесу формування 

електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках України 

/ Л. Ф. Трачук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 

2016. – № 1. – С. 6–15. 

 

У статті розглянуто особливості законодавчого регулювання шляхів створення та 

використання електронних документів в електронних колекціях ОУНБ України. 

Відзначається, що українське законодавство про авторське право значно обмежує 

можливості бібліотек щодо забезпечення прав громадян на доступ до інформації. 

 

Орлик О. Релігійні періодичні (продовжувані) видання ХХ ст. (1917-1990 рр.) у 

фонді Державного архіву друку Книжкової палати України / Олена Орлик 

// Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 9. – С. 41–44. – Бібліогр.: 7 назв. 

Зроблено загальний огляд релігійних періодичних та продовжуваних видань радянської 

України від доби визвольних змагань, які зберігаються в Державному архіві друку 

Книжкової палати України; подано характеристику релігійних українських часописів за 

роком та місцем видання, їх ідеологічною спрямованістю; проаналізовано релігійні 

журнали різних конфесій, визначено концепції, тематику та проблематику публікацій. 

Авторське право 

Позиция ИФЛА по публичному праву на выдачу материалов в библиотеках 

/ перевод: Ирина Владимировна Гайшун // Библиотековедение. – 2016. – Т. 1, 
№ 2. – С. 191–196. 

Представлена позиція ІФЛА щодо публічного права на видачу матеріалів з виплатою 

винагороди авторам за використання цих матеріалів у бібліотеках, розглядається 

питання ліцензування електронних книжок у бібліотеках, надано рекомендації щодо 

запровадження або зміни систем виплат авторської винагороди в рамках публічного 

права на видачу документів. 

 

Іванова М. Питання авторського права при створенні електронних 

інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісн. Кн. 

палати. – 2016. – № 5. – С. 25–28. 

 

На підставі аналізу міжнародних правових аспектів, законів низки країн обгрунтовано 

потребу внесення змін до національного законодавства, що регулює відносини 

авторського права 

Науково-бібліографічна діяльність 

Шурыгина И. Л. Библиографическая культура научной коммуникации и 

публикации / И. Л. Шурыгина // Библиография. – 2016. – № 2. – С. 52–78. – 

Библиогр.: 31 назв. 

У статті розказано про основні вимоги до бібліографічного оформлення наукових 

монографій та статей в науковій періодиці. 

 

Бібліотечні послуги 

 

Дем’яненко Л. Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в 

умовах інформатизації / Людмида Дем’яненко // Вісн. Кн. палати. – 2016. - № 

9. – С. 14–17. – Бібліогр.: 13 назв. 

У статті розглянуто основні принципи взаємодії бібліотекарів з користувачами. 

Наголошено, що у сучасних умовах особливо важливе значення має вміння бібліотекаря 

правильно спілкуватися з читачем, щоб якнайповніше забезпечити його інформаційні 



потреби та спростити доступ до необхідної інформації. Увагу акцентовано на тому, що 

професійна підготовка бібліотечного фахівця до управлінської діяльності є 

безперервним, цілісним і багатоаспектним процесом, який передбачає розвиток і 

вдосконалення здібностей, набуття відповідних управлінських характеристик, 

оволодіння необхідними знаннями, технологіями та функціями бібліотечного 

менеджменту. 

 

Лобузіна К. Досвід створення бази даних "Послуги читальних залів" в 

Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Катерина Лобузіна, 

Ірина Чабан // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2016. – № 2. – С. 17–

20. 

Узагальнюється досвід створення бази даних "Послуги читальних залів" (БД ПЧЗ) в 

Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Розглянуто практичні питання 

розробки структури БД, засобів для введення, пошуку та статистичного аналізу 

інформації з неї. 

Шестакова О. Робота з фахівцями – пріоритетний напрямок діяльності наукової 

бібліотеки / Оксана Шестакова // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 
2016. – № 2. – С. 25–28. 

У статті аналізуються основні зміни та сучасні підходи до обслуговування спеціалістів у 
наукових бібліотеках, зокрема, в Херсонській ОУНБ ім. Олеся Гончара. 

Нещерет М. Ю. Учёт результатов справочно-библиографического 

обслуживания в Российской государственной библиотеке (методическая 

консультация) / М. Ю. Нещерет // Библиография. – 2016. – № 2. – С. 79–84.  

 

Розказано про особливості обліку довідок у відповідності з нормативними документами 

та правилами Російської державної бібліотеки. 

Публичные библиотеки: участие в жизни беженцев / перевод: Надежда 

Игоревна Потепко // Библиотековедение. – 2016. – Т. 1, № 1. – С. 73–78. 

Бібліотеки усього світу накопичили великий досвід ефективного реагування на стихійні 

лиха та гуманітарні кризи. Вони є не тільки острівцем безпеки для постраждалих, але і 

важливим джерелом інформації. У зв'язку з кризою, що вибухнула в Європі, 

викликаною напливом біженців, Секції публічних бібліотек ІФЛА представлено безліч 

прикладів того, як бібліотеки відповідають на цей виклик. 

У пропонованому документі, підготовленому членами Постійного комітету Секції 

публічних бібліотек ІФЛА та їхніми колегами, докладно описані приклади дій бібліотек 

ряду європейських країн. Це далеко не повний список, але він може допомогти в обміні 

досвідом та ідеями. Наведені приклади демонструють силу позитивного впливу 

бібліотек на життя людей. 

Соціокомунікаційна діяльність бібліотек 

 

Грабар  Н. Вплив спілкування на комунікаційні зв’язки в бібліотечній 

діяльності / Наталя Грабар // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 7. – С. 24–27. – 

Бібліогр.: 13 назв. 

У статті проаналізовано діяльність сучасної бібліотеки, зокрема ВНЗ, щодо 

налагодження партнерських відносин. З’ясовано основні особливості спілкування як 

форми соціальної взаємодії, завдяки якій поліпшуються зв’язки в бібліотечній 

професійній сфері, що сприяє встановленню партнерських відносин. 



Кияниця Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ 

/ Євгенія Кияниця // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 4. – С. 38–40. 

 

Проаналізовано діяльність закладів соціально-культурної сфери України, зокрема 

бібліотек; подано їхню загально-державну структуру. Визначено шляхи інтеграції 

книгозбірень із сучасними ЗМІ й тенденції розвитку цієї взаємодії. 

 

Науково-методична діяльність 

Акилина М. И. Научно-методическая деятельность в библиотечной сфере: 

современные тенденции / Мария Ивановна Акилина // Библиотековедение. – 
2016. – Т. 1, № 2. – С. 136–144. – Библиогр.: 27 назв. 

Досліджується сучасний етап науково-методичної діяльності в галузі бібліотечної 

справи. Виявлено нові тенденції в напрямах, формах, організаційній структурі 

методичної роботи, аналізується методична практика федеральних і регіональних 

методичних центрів РФ. 

 

Метричні дослідження  

 

Медведєва  А. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності наукової діяльності 

/ А. Медведєва // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 6. – С. 49–51. 

 

Розглянуто головні напрями оцінювання наукової діяльності в зарубіжних країнах. 

Узагальнено найпоширеніші підходи до використання наукометричних методів для 

пошуку перспективних напрямів наукового розвитку. Приділено увагу дослідженням, 

спрямованим на створення системи науково-аналітичного забезпечення оцінювання 

дослідницької діяльності та розвитку зарубіжної науки. 

 

Симоненко Т. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель / Т. Симоненко 

// Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 6. – С. 12–14. 

 

Обгрунтовано потребу побудови бібліометрики глобального виміру через створення та 

інтеграцію інтероперабельних національних бібліометричних систем. Визначено 

доцільність вибору Google Scholar як базової бібліометричної платформи, а її 

онтологічної системи - для представлення галузей знання. Розглянуто підходи до 

створення інструментарію аналітичних обчислень для експетрного оцінювання та 

прогнозування розвитку науки. Представлено інформаційно-аналітичну систему 

"Бібліометрика української науки" як апробований національний сегмент глобальної 

бібліометрики. 

Документознавство  

Вовк Н. Інформаційно-аналітичні документи: сфера використання та 

класифікація / Наталія Вовк // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 4. – С. 47–49. 

 

Статтю присвячено огляду інформаційно-аналітичних документів; досліджено основні 

сфери їхнього застосування; зроблено спробу комплексної класифікації інформаційно-

аналітичних документів за різними ознаками. 

 

Дизайн бібліотеки 

 

Дубинина О. А. Визуальная культура библиотеки / О. А. Дубинина 

// Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 3. – С. 10–14. 

Графічний дизайн бібліотеки і приклади його ефективного використання. 



Кадри 

Калініна Н. Нові можливості трудових відносин / Наталія Калініна // Бібл. 

форум: історія, теорія, практика. – 2016. – № 2. – С. 7–9. 

У статті висвітлюються актуальні питання законодавчої бази України в сфері трудових 

правовідносин, подається аналіз проекту Трудового кодексу України, розглядаються 

основні питання, які можуть виникнути між робітником і роботодавцем у сфері 

діяльності публічних бібліотек, з урахуванням нового проекту Трудового кодексу 

України. 

Ковальчук Г. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні: 

ретроспективний аспект / Галина Ковальчук // Бібл. форум: історія, теорія, 
практика. – 2016. – № 3. – С. 11–14. 

У статті прослідковується історія формування системи підвищення кваліфікації 
бібліотечних працівників в Україні 

Мудроха В. Атестація як визначальний чинник управління кадровим ресурсом 

/ Валентина Мудроха // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 7. – С. 36–38. – Бібліогр.: 

13 назв. 

Досліджено основні етапи підготовки та проведення атестації: підготовчий, оцінки, 

заключний. Обгрунтовано, що головною метою проведення атестації є заохочення 

працівників до постійного вдосконалення та збагачення професійних, ділових і 

особистісних якостей, розвитку персональної відповідальності. Проаналізовано сутність 
і зміст поняття "професіограма". 

Публікації співробітників ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Дроншкевич О. Періодичні видання іноземними мовами XIX - початку XX ст. як 

джерело інформації з питань розвитку освіти, науки й культури / Олеся 

Дроншкевич // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 5. – С. 28–31. 

 

У статті досліджено та введено до наукового обігу рідкісні періодичні видання 

іноземними мовами XIX - початку XX ст., що зберігаються у фонді Державної науково-

педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського та входять до колекції 

"Видання XVII - початку XX ст. іноземними мовами". Висвітлено тематику зазначених 

документів, визначено напрями роботи із забезпечення доступу до ресурсу. 

 

Якубовський В. Інформаційне забезпечення національно-патріотичного 

виховання через комплексні бібліотечні заходи / Віталій Якубовський // Вісн. 

Кн. палати. – 2016. – № 6. – С. 22–25. 

 

Проаналізовано питання національного патріотизму, висвітлено досвід Державної 

науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського з проведення комплексних 

бібліотечних заходів, які впливають на розвиток і популяризацію національно-

патріотичного виховання громадянина України, його інформаційного забезпечення. 

 

Орищенко  І. Створення та початковий період діяльності Науково-педагогічної 

бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки (1926-

1930 рр.) / Ірина Орищенко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 7. – С. 41–43. – 

Бібліогр.: 37 назв. 

Статтю присвячено організації Науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-

дослідного інституту педагогіки (УНДІП). На основі архівних документів та 

опублікованих матеріалів проаналізовано законодавчу базу створення бібліотеки й 
охарактеризовано перші кроки її діяльності. 



Кривоносова О. Роль соціокультурної діяльності ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського у популяризації [власних галузевих ресурсів серед 

студентської молоді] / Олена Кривоносова // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 8. – 

С. 30–32. – Бібліогр.: 5 назв. 

У статті розглянуто питання підвищення якості роботи ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського із залучення студентської молоді до інформаційних ресурсів за 

допомогою соціокультурної діяльності, висвітлено досвід книгозбірні в організації та 

реалізації заходів щодо популяризації власних ресурсів серед студентів навчальних 

закладів України. 

 

Іващенко В. Життя і педагогічна діяльність М. Чалого (1816–1907) 

/ Віра Іващенко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 8. – С. 49–52. – Бібліогр.: 

20 назв. 

У статті висвітлено життєвий шлях українського літературознавця М. Чалого, 

проаналізовано роки професійного становлення як педагога, керівника-організатора, 

культурно-освітнього діяча. Розкрито творчий доробок та документи про нього, що 

зберігаються у фонді ДНПБ Україниім. В. О. Сухомлинського. 

 

Вербова В. Особливості інформаційних потреб науковців Національної академії 

педагогічних наук України / Віта Вербова // ВІсн. Кн. палати. – 2016. – № 9. – 

С. 18–20. – Бібліогр.: 14 назв. 

У статті розкрито сутність, доцільність та практичну методику вивчення інформаційних 

запитів користувачів наукової бібліотеки. Проаналізовано інформаційні потреби 

науковців НАПН України та їхнє забезпечення через систему вибіркового 

розповсюдження інформації в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені 

В. О. Сухомлинського. 

 


