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Від упорядників 

Сучасна наука не може існувати без інформації – ключового 

стратегічного ресурсу та одного з основних факторів подальшого розвитку 

суспільства. Оперативний доступ до наукових інформаційних ресурсів та 

інтенсивний обмін інформацією між ученими забезпечуються розвитком 

науково-інформаційної діяльності (НІД) як складової науково-дослідної 

роботи (НДР) й однієї з основних функцій, властивих 

бібліотечно-інформаційним установам. НІД вважають ключовим напрямом 

інформаційної діяльності. Вона має свій предмет і методи дослідження, що 

відображено в Законі України «Про науково-технічну інформацію» (1993). 

НІД визначається як «сукупність дій, спрямованих на  задоволення потреб 

громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що 

полягає в її збиранні, аналітично-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні,  

пошуку і поширенні» [8]. 

Одним із завдань діяльності Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського) як наукової установи загальнодержавного рівня та 

спеціальної академічної книгозбірні є інформаційний супровід діяльності 

мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. У зв’язку з 

цим у 2003 р. у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського започатковано 

серію «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських 

бібліотек». Протягом 2003–2015 рр. у серії вийшли такі видання: 

бібліографічний покажчик «Бібліотека навчального закладу в контексті 

інформатизації суспільства» (2003, 2009, 2015), методичний посібник 

«Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації» (2003), 

практичні посібники «Реферування як процес мікроаналітичного згортання 

інформації» (2007) й «Укладання оглядових документів» (2011), 

«Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. 

Заголовок. Загальні вимоги та правила складання» (2010), бібліографічний 

огляд «Дитина і книга: погляд крізь призму часу» (2012), методичні 

рекомендації «Бібліографічне оформлення наукових робіт» (2015) тощо. 

Бібліографічний покажчик «Науково-інформаційна діяльність 

бібліотек: теорія й практика» підготовлено в межах серії «На допомогу 

професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек». Видання 

присвячено теоретичним і практичним аспектам науково-інформаційної 

діяльності бібліотек. 

Основний зміст покажчика розкрито в шести розділах, що мають 

суцільну нумерацію бібліографічних записів. 

Розділ 1 «Нормативно-правове забезпечення науково-інформаційної 

діяльності в Україні» вміщує два підрозділи, до яких включено 

бібліографічні записи чинних законів України та підзаконних 

нормативно-правових актів, згрупованих за принципом верховенства права й 
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абеткою назв, та стандартів у галузі науково-інформаційної діяльності, 

чинних в Україні станом на 6 січня 2016 р.  

До Розділу 2 «Теоретичні та практичні засади науково-

інформаційної діяльності бібліотек» увійшли бібліографічні записи видань, 

в яких розглянуто теоретичні аспекти науково-інформаційної діяльності 

бібліотек, розкрито зміст основних понять у галузі бібліотечної теорії та 

практики, висвітлено питання розвитку термінології 

бібліотечно-інформаційної сфери у зв’язку з активним упровадженням нових 

інформаційних технологій, охарактеризовано основні напрями 

бібліографічного обслуговування користувачів та види інформаційних 

послуг у бібліотеках. Зазначені питання висвітлено в двох підрозділах: 

«Теоретичне підґрунтя науково-інформаційної діяльності бібліотек» і 

«Традиції та новації науково-інформаційної діяльності у бібліотечній сфері». 

Розділ 3 «Інформаційні потреби суспільства: сучасні запити» 
складається з двох підрозділів – «Споживачі інформації та особливості їхніх 

інформаційних потреб», «Забезпечення доступу до ресурсів особам із 

обмеженими можливостями», які вміщують бібліографічні записи 

публікацій, присвячених актуальним на сучасному етапі питанням виявлення 

основних груп користувачів та дослідження специфіки їх інформаційних 

потреб з метою створення конкурентоздатної інформаційної продукції та 

структурування інформаційної діяльності з урахування потреб.  

У Розділі 4 «Інформаційно-бібліографічна діяльність сучасних 

бібліотек: основні напрями» вміщено бібліографічні записи документів, в 

яких висвітлено питання забезпечення інформаційних, науково-дослідних, 

освітніх, культурних та інших потреб користувачів, оптимізації 

інформаційного забезпечення в сучасних умовах, наголошено на 

позитивному впливові використання як традиційних, так й Інтернет-ресурсів 

на формування культури сучасного користувача, проаналізовано чинники, 

що впливають на повноту, якість та оперативність надання бібліотечно-

бібліографічних та інформаційних послуг сучасною бібліотекою, визначено й 

розкрито суть, специфіку та основні сучасні тенденції розвитку бібліотечного 

дистантного Інтернет-обслуговування як перспективної форми 

комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем. Документи цього 

розділу згруповано за підрозділами: «Інформаційне забезпечення 

професійної діяльності користувачів бібліотек», «Довідково-бібліографічна 

діяльність бібліотек у контексті сучасних суспільних потреб», 

«Трансформація інформаційно-бібліотечних продуктів і послуг». Останній 

підрозділ поділено на окремі підпункти, в яких зібрано бібліографічні записи 

документів про формування й функціонування веб-порталів і віртуальних 

довідкових служб бібліотек, електронних бібліотек, електронної 

бібліографічної продукції. 

До Розділу 5 «Теоретико-методологічні основи реферативної 

діяльності», який складається з трьох підрозділів: «Формування 

реферативної інформації як наукова проблема», «Методика складання та 

редагування рефератів», «Інноваційний розвиток реферативної діяльності 

сучасних бібліотек України», увійшли бібліографічні записи документів, що 



розкривають такі питання: сучасний стан та перспективи наукового 

реферування, реферат у системі наукової комунікації, 

теоретико-методологічні засади укладання реферативних оглядів, форми та 

види кооперації, на основі яких здійснюється реалізація проекту про 

національну систему реферування наукової літератури, інноваційний 

розвиток реферативної діяльності. 

Розділ 6 «Науково-організаційні засади інформаційно-аналітичної 

діяльності бібліотек» містить бібліографічні записи матеріалів, в яких 

розглянуто актуальну проблему сучасності – впровадження в суспільну 

практику інформаційно-аналітичних технологій і методик, а також 

можливості їх ефективного функціонування та перспективи розвитку, 

проаналізовано основні етапи створення інформаційного продукту як 

результату виробничої діяльності бібліотек та трансформації його в 

інформаційно-аналітичний, охарактеризовано особливості складання та 

редагування інформаційно-аналітичної продукції, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційно-аналітичній 

діяльності бібліотек, які згруповано у підрозділах: «Інформаційно-аналітична 

діяльність сучасних бібліотек: теоретичні основи», «Інформаційно-аналітичні 

ресурси бібліотечно-інформаційних центрів України: організація, 

упровадження, моніторинг використання», «Інформаційно-комунікаційні 

технології в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек: сучасний стан і 

перспективи». 

У межах розділів описи документів розміщено за зведеною 

українсько-російською абеткою авторів і назв праць. Використовується 

система гіперпосилань на електронні версії документів. 

Для зручності користування та всебічного розкриття змісту упорядники 

розробили до покажчика науково-допоміжний аппарат, що складається з: 

 іменного покажчика, в якому наведено прізвища авторів, 

упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в 

бібліографічних записах; 

 абеткового покажчика назв стандартів; 

 системи посилань між розділами; 

 списку скорочень; 

 статті «Від упорядників». 

У додатку до бібліографічного покажчика вміщено перелік 

періодичних та продовжуваних видань, використані для формування 

покажчика. 

Бібліографічні записи та скорочення слів здійснено відповідно до 

чинних державних стандартів України. Джерела добору документів до 

бібліографічного покажчика – фонди національних, державних бібліотек, 

бібліотек вищих навчальних закладів, Інтернет-ресурси. 

Покажчик адресовано науковцям, докторантам, аспірантам, студентам, 

працівникам освітянських бібліотек, які займаються науково-інформаційною 

діяльністю, і всім, хто цікавиться цим питанням. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

АПК – агропромисловий комплекс 

АПН України – Академія педагогічних наук України 

БК –Бібліотечна комісія 

БД – база даних 

ВДБО – відділ довідково-бібліографічного обслуговування 

ВНЗ – вищий навчальний заклад 

ВП – вебліографічниий посібник 

ГОСТ – Государственный стандарт, Державний стандарт (міждержавний стандарт 

в СНД) 

ДБД – довідково-бібліографічна діяльність  

ДБО – довідково-бібліографічне обслуговування 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – Державна науково-педагогічна 

бібліотека України імені В. О. Сухомлинського 

ДНСГБ НААН України – Державна наукова сільськогосподарська бібліотека 

Національної академії аграрних наук України 

ДСТУ – Державні стандарти України 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ІБР – Інформаційно-бібліотечна рада  

ІЗ – інформаційне забезпечення 

ІП – інформаційні потреби  

ІРГ НААНУ – Інститут рибного господарства Національної академії аграрних 

наук України 

ІСО (ISO) – Міжнародна організація зі стандартизації 

КПНУ ім. І. Огієнка – Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка 

МОН України – Міністерство освіти і науки України 

НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

НАПН України – Національна академія педагогічних наук України 

НАН України – Національна академія наук України 

НБУВ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

НДР – науково-дослідна робота 



ННСГБ НААН України – Національна наукова сільськогосподарська бібліотека 

Національної академії аграрних наук України 

НПЕБ – науково-педагогічна електронна бібліотека 

НТБ – науково-технічна бібліотека 

НТУУ «КПІ» – Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут»  

ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека 

ПВ – періодичні видання 

РБД – реферативна база даних 

РЖ – реферативний журнал 

САБ «ІРБІС64» – Система автоматизації бібліотек «ІРБІС64»  

СІАЗ НБУВ – Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної 

влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

Сумський НАУ – Сумський національний аграрний університет 

УРЖ – український реферативний журнал 

ЦМБ – Центральна міська бібліотека 

ЦНБ ім. Я. Коласа НАН Білорусі – Центральна наукова бібліотека імені Якуба 

Коласа Національної академії наук Білорусі 

ЦНСГБ УААН – Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української 

академії аграрних наук 

ЦРБ – Центральна районна бібліотека 

ХОУНБ – Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 

ЧДІЕУ – Чернігівський державний інститут економіки і управління 

ICQ – мережевий протокол, який забезпечує миттєве відправлення та отримання 

текстових повідомлень, а також однойменна програма миттєвого обміну 

повідомленнями (клієнт), що реалізує цей протокол. 
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РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

1.1. Закони України та підзаконні нормативно-правові акти 

1. Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята на п’ятій 

сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. : [станом на 15.05.2014 р.] 

// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 

2014. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80/page (дата звернення: 16.02.16). – Назва з екрана. 

2. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон 

України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР : [станом на 28.12.2014 р.] 

// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 

2014. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 21.01.15). – Назва з екрана. 

3. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : Закон 

України від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI : [станом на 9.04.2015 р.] 

// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 

2015. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (дата 

звернення: 16.02.16). – Назва з екрана. 

4. Про електронні документи та електронний документообіг 

[Електронний ресурс] : Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851–IV : [станом 

на 3.09.2015 р.] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. 

дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-

15 (дата звернення: 21.01.15). – Назва з екрана. 

5. Про захист інформації в автоматизованих системах 

[Електронний ресурс] : Закон України від 5 лип. 1994 р. № 80/94-ВР : [станом 

на 27.03.2014 р.] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. 

дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 21.01.15). – Назва з екрана. 

6. Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовт. 

1992 р. № 2657-XII : [станом на 09.04.2015 р.] // Законодавство України 

/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 16.02.16). – Назва 

з екрана. 

7. Про Концепцію Національної програми інформатизації 
[Електронний ресурс] : Закон України від 4 лют. 1998 р. № 75/98-ВР : 

[станом на 14.07.2013 р.] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – 

Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 

27.01.15). – Назва з екрана.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр


8. Про науково-технічну інформацію [Електронний ресурс] : Закон 

України від 25 черв. 1993 р. № 3322-XII : [станом на 27.03.2014 р.] 

// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 

2014. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 (дата 

звернення: 16.02.16). – Назва з екрана. 

9. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 

26 листоп. 2015  р. № 848-VIII // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 2. – 

Ст. 40. – Текст Закону доступний в Інтернеті: 

http://osvita.ua/legislation/law/2244/.  

10. Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс] : 

Закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР : [станом на 16.10.2012 р.] 

// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 

2012. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 21.01.15). – Назва з екрана.  

11. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 роки [Електронний ресурс] : Закон України від 9 січ. 

2007 р. № 537-V : [станом на 16.10.2012 р.] // Законодавство України 

/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2012. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (дата звернення: 21.01.15). – Назва 

з екрана.  

12. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації [Електронний ресурс] : Закон України від 23 верес. 1997 р. 

№ 539/97-ВР : [станом на 19.03.2015 р.] // Законодавство України / Верхов. 

Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80.  

13. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 
[Електронний ресурс] : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 433-IV : [станом 

на 16.10.2012 p.] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. 

дані. – Київ, 2012. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-

17 (дата звернення: 21.01.15). – Назва з екрана.  

14.Про затвердження Державної цільової національно-культурної 

програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи 

«Бібліотека – XXI» [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів 

України від 17 серп. 2011 р. № 956 : [станом на 24.10.2012 р.] 

// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 

2012. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-

%D0%BF (дата звернення: 22.01.15). – Назва з екрана. 

15. Про затвердження Положення про Національний реєстр 

електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : постанова 

Каб. Міністрів України від 17 берез. 2004 р. № 326 [станом на 21.07.2010 р.]  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12
http://osvita.ua/legislation/law/2244/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/539/97-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-п
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// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 

2010. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/326-2004-

%D0%BF (дата звернення: 21.01.15). – Назва з екрана.  

16. Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 

2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку 

України» : розпорядження Каб. Міністрів України від 23 берез. 2016 р. 

// Урядовий портал. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248924865x (дата звернення: 

4.04.16). – Назва з екрана. 

17. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 

Україні [Електронний ресурс] : розпорядження Каб. Міністрів України від 

15 трав. 2013 р. № 386-р. // Законодавство України / Верхов. Рада України. – 

Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80/ (дата звернення: 

26.01.15). – Назва з екрана.  

18. Про затвердження Положення про електронні наукові фахові 

видання : наказ М-ва освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Вищ. 

атестац. комісії України від 30 верес. 2004 р. № 768/431/547 

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – 

С. 10. – Текст наказу доступний в Інтернеті: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1329-04 (дата звернення: 28.12.15).– 

Назва з екрана. 

19. Про затвердження типових форм первинного обліку 

науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх 

використання і застосування [Електронний ресурс] : наказ Держ. комітету 

статистики України, М-ва України у справах науки і технологій від 7 серп. 

1998 р. № 272/219 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. 

дані. – Київ, 1998. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0712-98 (дата звернення: 21.01.15). – 

Назва з екрана. 

20. Про стан і розвиток науково-технічної інформації в умовах 

формування інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : рішення 

колегії М-ва освіти і науки України від 29 черв. 2006 р., протокол № 8/3-13 : 

[станом на черв. 2008 р.] // UAinfo : информ. портал Украины. – Текст. дані. – 

Київ, 2008. – Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/basect/ua-dmtwbu.htm 

(дата звернення: 27.01.15). – Назва з екрана. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/326-2004-п
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/326-2004-п
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248924865x
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1329-04
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0712-98
http://ua-info.biz/legal/basect/ua-dmtwbu.htm


1.2. Стандарти в галузі науково-інформаційної діяльності в Україні 
1.2.1. Державні стандарти України 

21. ДСТУ 2392–94. Інформація та документація. Базові поняття. 

Терміни та визначення : вид. офіц. – [Чинний від 1995–01–01]. – Київ : 

Держспоживстандарт, 1995. – 54 с. – (Державний стандарт України). – Текст 

доступний в Інтернеті: http://ksv.do.am/publ/dstu/dstu_2392_94/3-1-0-193.  

22. ДСТУ 2395–2000. Інформація та документація. Обстеження 

документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. 

Загальна методика (ГОСТ 30671-99) (ISО 5963:1985) : вид. офіц. – [Чинний 

від 2001–07–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2001. – 8 с. – 

(Державний стандарт України) (Міждержавний стандарт). – Текст доступний 

в Інтернеті: http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/588-dstu-

2395-2000. 

23. ДСТУ 2396–94. Системи оброблення інформації. Теорія 

інформації. Терміни та визначення (ISO 2382-16:1978) : вид. офіц. – [Чинний 

від 1995–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт, 1994. – 26 с. 

24. ДСТУ 2398–94. Інформація та документація. Інформаційні мови. 

Терміни та визначення (ISO 5127-6:1983) : вид. офіц. – [Чинний від 1995–01–

01]. – Київ : Держспоживстандарт, 1994. – 77 с. 

25. ДСТУ 2627–94. Системи оброблення інформації. Видавничі 

комп’ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни 

та визначення : вид. офіц. – [Чинний від 1995–07–01]. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 1994. – 36 с. – (Державний стандарт 

України). – Текст доступний в Інтернеті: 

http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/549-dstu-2628-94. 

26. ДСТУ 2628–94. Системи оброблення інформації. Оброблення 

тексту. Терміни та визначення : вид. офіц. – [Чинний від 1995–07–01]. – 

Київ : Держспоживстандарт, 1994. – 37 с. – (Державний стандарт України). – 

Текст доступний в Інтернеті: http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-

r/60-dstu/549-dstu-2628-94. 

27. ДСТУ 2938–94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. 

Терміни та визначення (ISO 2382-1:1993) : вид. офіц. – [Чинний від 1996–01–

01]. – Київ : Держспоживстандарт, 1995. – 35 с. – (Державний стандарт 

України). 

28. ДСТУ 3008–95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення : вид. офіц. – [Чинний від 1996–01–01]. – 

Київ : Держспоживстандарт, [1994]. – 38 с. – (Державний стандарт 

України). – Текст доступний в Інтернеті: 

http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_3008-95.pdf. 

29. ДСТУ 3017–95. Видання. Основні види. Терміни та визначення : 

вид. офіц. – [Чинний від 1996–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 

http://ksv.do.am/publ/dstu/dstu_2392_94/3-1-0-193
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/588-dstu-2395-2000
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/588-dstu-2395-2000
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/549-dstu-2628-94
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/549-dstu-2628-94
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/549-dstu-2628-94
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_3008-95.pdf
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1995. – 47 с. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://www.chytomo.com/standards/vydannya-osnovni-vydy-terminy-ta-

vyznachennya-dstu-301795.  

На підставі наказу Державного підприємства «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» «Про прийняття нормативних документів, гармонізованих з 

міжнародними та європейськими нормативними документами, національних 

стандартів України, скасування нормативних документів України та 

міждержавних стандартів України» від 22 червня 2015 р. № 61 втрачає 

чинність з 1 липня 2017 р. Йому на заміну з 1 липня 2017 р. – 3017:2015 

«Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та 

визначення понять».  

30. ДСТУ 3018–95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та 

визначення : вид. офіц. – [Чинний від 1996–01–01]. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 1995. 30 с. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://www.chytomo.com/standards/vydannya-polihrafichne-vykonannya-terminy-

ta-vyznachennya-dstu-301895. 

На підставі наказу Державного підприємства «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» «Про прийняття нормативних документів, гармонізованих з 

міжнародними та європейськими нормативними документами, національних 

стандартів України, скасування нормативних документів України та 

міждержавних стандартів України» від 22 червня 2015 р. № 61 втрачає 

чинність з 1 липня 2017 р. Йому на заміну з 1 липня 2017 р. – 3018:2015 

«Інформація та документація Видання. Основні елементи. Терміни та 

визначення понять». 

31. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний 

опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 

та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : вид. офіц. – [Чинний від 

2014–01–01]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 15 с. – 

(Національний стандарт України). – Текст доступний в Інтернеті: 

http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf.  

32. ДСТУ 4031–2001. Інформація та документація. Багатомовний 

тезаурус. Методика розроблення (ISO 5964:1985, ІDТ) : вид. офіц. – [Чинний від 

2002–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2001. – 162 с. – 

(Державний стандарт України). 

33. ДСТУ 4032–2001. Інформація та документація. Одномовний 

тезаурус. Методика розроблення (ISO 2788:1986, ІDТ) : вид. офіц. – [Чинний 

від 2002–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт, 2001. – 69 с. – (Державний 

стандарт України). – Текст доступний Інтернеті: 

http://ksv.do.am/publ/dstu/dstu_4032_2001/3-1-0-393. 

http://www.chytomo.com/standards/vydannya-osnovni-vydy-terminy-ta-vyznachennya-dstu-301795
http://www.chytomo.com/standards/vydannya-osnovni-vydy-terminy-ta-vyznachennya-dstu-301795
http://www.csm.kiev.ua/images/stories/2015/nakazukrndnc_61_22062015.pdf.
http://www.csm.kiev.ua/images/stories/2015/nakazukrndnc_61_22062015.pdf.
http://www.csm.kiev.ua/images/stories/2015/nakazukrndnc_61_22062015.pdf.
http://www.csm.kiev.ua/images/stories/2015/nakazukrndnc_61_22062015.pdf.
http://www.chytomo.com/standards/vydannya-polihrafichne-vykonannya-terminy-ta-vyznachennya-dstu-301895
http://www.chytomo.com/standards/vydannya-polihrafichne-vykonannya-terminy-ta-vyznachennya-dstu-301895
http://www.csm.kiev.ua/images/stories/2015/nakazukrndnc_61_22062015.pdf.
http://www.csm.kiev.ua/images/stories/2015/nakazukrndnc_61_22062015.pdf.
http://www.csm.kiev.ua/images/stories/2015/nakazukrndnc_61_22062015.pdf.
http://www.csm.kiev.ua/images/stories/2015/nakazukrndnc_61_22062015.pdf.
http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf
http://ksv.do.am/publ/dstu/dstu_4032_2001/3-1-0-393


34. ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів 

(ISAD(G):1999, NEQ) : вид. офіц. – [Чинний від 200–07–01 ]. – Київ : 

Держспоживстандарт, 2005. – 16 с. – (Національний стандарт України). – 

Текст доступний в Інтернеті: http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-

r/60-dstu/504-dstu-4331-2004.  

35. ДСТУ 4419:2005. Інформація і документація. Документи 

аудіовізуальні. Терміни та визначення понять : вид. офіц. – [Чинний від 

2006–01–07]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – 18 с. – 

(Національний стандарт України). 

36. ДСТУ 4826:2007. Інформація та документація. Видання 

інформаційні. Загальні вимоги (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ) : вид. 

офіц. – [Чинний від 2009–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 

2008. – 9 с. –Текст доступний в Інтернеті: 

http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/447-dstu-4826-2007. 

37. ДСТУ 4861:2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні 

відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ, ISO 7275:1985, NEQ) : вид. 

офіц. – [Чинний від 2009–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 

2009. – 45 с. – (Національний стандарт України). – Текст доступний в 

Інтернеті: http://gost-

snip.su/document/dstu_4861_2007_vidannya_vihidni_vidomosti.  

38. ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. 

Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : вид. 

офіц. – [Чинний від 2009–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт, 2009. – 

38 с. – Текст доступний в Інтернеті: http://metrology.com.ua/download/dstu-

gost-gost-r/60-dstu/631-dstu-5034-2008.  

39. ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікацій (ГОСТ 7.88–2003, МОD) : вид. офіц. – [Чинний від 2009–07–01]. – 

Київ : Держспоживстандарт, 2009. – 5 с. – (Національний стандарт 

України). – Текст доступний в Інтернеті: 

http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/633-dstu-6095-2009.  

40. ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила 

ведення та індексування (ГОСТ 7.90–2007, МОD) : вид. офіц. – [Чинний від 

2009–07–01]. – Київ : Держспоживстандарт, 2009. – 22 с. – (Національний 

стандарт України). – Текст доступний в Інтернеті: 

http://profua.info/tmpe/images/docs/udc.pdf.  

41. ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, 

поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 

832:1994), MOD; ISO 832:1994, MOD) : вид. офіц. – [Чинний від 2004–10–

01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – 82 с. – (Національний 

стандарт України). – Текст доступний в Інтернеті: 

http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/504-dstu-4331-2004
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/504-dstu-4331-2004
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/447-dstu-4826-2007
http://gost-snip.su/document/dstu_4861_2007_vidannya_vihidni_vidomosti
http://gost-snip.su/document/dstu_4861_2007_vidannya_vihidni_vidomosti
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/631-dstu-5034-2008
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/631-dstu-5034-2008
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/633-dstu-6095-2009
http://profua.info/tmpe/images/docs/udc.pdf
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http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/nauka/GOST/7_GOST_7.11-

2004.pdf.  

42. ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. 

Оформлення публікацій у журналах і збірниках : вид. офіц. – [Чинний 2010–

10–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – (Національний 

стандарт України). 

43. ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Видання 

електронні. Основні види та вихідні відомості : вид. офіц. – [Чинний від 

2010–07–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – 

(Національний стандарт України). – Текст доступний в Інтернеті: 

http://dndims.com/upload/files/DSTU_7157_2010.pdf. 

44. ДСТУ 7342:2013. Інформація та документація. Видавнича 

анотація. Правила складання та подання у виданнях : вид офіц. – [Чинний від 

2014–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2014. – 11 с. – 

(Національний стандарт України). 

45. ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. 

Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : вид. 

офіц. – [Чинний від 2014–07–01]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 

2014. – 45 с. – (Національний стандарт України).  

1.2.2. ДСТУ-ГОСТ 

46. ДСТУ ГОСТ 31279:2005. Інноваційна діяльність. Терміни та 

визначення понять (ГОСТ 31279–2004, IDT) : вид. офіц. – [Чинний від 2006–

07–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 17 с. – (Національний 

стандарт України). – Текст доступний в Інтернеті: 

http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/59-gost/523-dstu-gost-31279-

2005. 

47. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT) : вид 

офіц. – [Чинний від 2007–07–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 

2007. – 74 с. – (Національний стандарт України). – Аутентичний текст 

доступний в Інтернеті: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf.  

48. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги 

до систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59–2003 (ИСО 5963:85), ІDТ) 

[Електронний ресурс]. – [Чинний від 2004–07–01]. – Текст. дані. – Режим 

доступу: http://gostrf.com/normadata/1/4294816/4294816623.htm (дата 

звернення 12.01.16). – Назва з екрана. – Аутентичний текст. 

http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/nauka/GOST/7_GOST_7.11-2004.pdf
http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/nauka/GOST/7_GOST_7.11-2004.pdf
http://dndims.com/upload/files/DSTU_7157_2010.pdf
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/59-gost/523-dstu-gost-31279-2005
http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/59-gost/523-dstu-gost-31279-2005
http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4294816/4294816623.htm


49. ДСТУ ГОСТ 7.66:2009. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие 

требования к координатному индексированию (ГОСТ 7.66–92 (ИСО 5963:85), 

ІDТ) [Электронный ресурс]. – [Введ. 2009–12–01]. – Текст. дан. – Режим 

доступа: http://gostrf.com/normadata/1/4294848/4294848955.pdf (дата 

обращения: 12.01.16). – Загл. с экрана. – Аутентичный текст. 

50. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. 

Загальні вимоги та правила складання (ДСТУ ГОСТ 7.80:2007) [Електронний 

ресурс] : вид. офіц. – [Чинний від 2008–04–01]. – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2009. – 8 с. – Текст. дані. – Режим доступу: 

http://www.docme.ru/doc/85267/dstu-gost-7.80-2007-

b%D1%96bl%D1%96ograf%D1%96chnij-zapis.-zagolovok (дата звернення 

15.01.16). – Назва з екрана. – Аутентичний текст. 

51. ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214–76). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования (ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76), IDT) [Электронный 

ресурс]. – [Введ. 2009–12–01]. – Режим доступа: 

http://www.ifap.ru/library/gost/7995.pdf. – Загл. с экрана (дата обращения 

13.01.2016). – Аутентичный текст. 

1.2.3. ДСТУ ISO 

52. ДСТУ ISO 5127:2007. Інформація та документація. Словник 

термінів (ISO 5127:2001, IDТ) : вид. офіц. – [Чинний від 2009–10–01]. – Київ : 

Держспоживстандарт, 2010. – 240 с. – (Національний стандарт України). – 

Текст доступний в Інтернеті: http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-

dr/61-iso/937-dstu-iso-5127-2007. 

53. ДСТУ ISO 7154:2010. Інформація та документація. Принципи 

комплектування бібліографічної картотеки (ISO 7154:1983, IDT) : вид. офіц. – 

[Чинний від 2012–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. –  32с. 

54. ДСТУ ISO 8459–3:2005. Інформація та документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації за 

замовленнями (ISO 8459–3:1998, ІDТ) : вид. офіц. – [Чинний від 2007–01–

01]. – Київ : Держспоживстандарт, 2007. – 42 с. – (Національний стандарт 

України). 

http://gostrf.com/normadata/1/4294848/4294848955.pdf
http://www.docme.ru/doc/85267/dstu-gost-7.80-2007-bіblіografіchnij-zapis.-zagolovok
http://www.docme.ru/doc/85267/dstu-gost-7.80-2007-bіblіografіchnij-zapis.-zagolovok
http://www.ifap.ru/library/gost/7995.pdf
http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/61-iso/937-dstu-iso-5127-2007
http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/61-iso/937-dstu-iso-5127-2007
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1.2.4. Міждержавні стандарти (ГОСТи) 

55. ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила : изд. 

офиц. – [Введ. 1995–07–01]. – Киев : Госстандарт Украины, 1995. – 17 с. – Текст 

доступен в Интернете: 

http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/nauka/GOST/6_GOST_7.12-

93%20.pdf. – Аутентичный текст. 

56. ГОСТ 7.20–2000. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика : изд. 

офиц. – [Введ. 2002–01–01]. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации, [2001]. – 10 с. – (Межгосударственный 

стандарт). – Текст доступен в Интернете: 

http://gostrf.com/normadata/1/4294816/4294816269.pdf. – Аутентичный текст. 

57. ГОСТ 7.55–99. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Основные положения : изд. офиц. – 

[Введ. 2001–07–01]. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии 

и сертификации, 2000. – 3 с. – (Межгосударственный стандарт). – Текст 

доступен в Интернете: 

http://helpnik.college.ks.ua/standart/gost/Catalog/Index/11/11047.htm. – 

Аутентичный текст. 

58. ГОСТ 7.60-90. Cистема стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и 

определения [Электронный ресурс]. – [Введ. 1991–01–01]. – Текст. дан. – М. : 

[б. и., б. г.]. – [17 c.] – Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fpressmaket.narod.ru%2Ftermi

n_izd.pdf&name=termin_izd.pdf&lang=ru&c=56cad41954f7 (дата обращения: 

17.01.16). – Загл. с экрана. – Аутентичный текст. 

59. ГОСТ 7.61–90. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные 

библиографические указатели. Общие требования : изд. офиц. – [Введ. 1991–

01–01]. – М. : Гос. комитет СССР по упр. качеством продукции и стандартам, 

1991. – 13 с. – Текст доступен в Интернете: 

http://meganorm.ru/Data2/1/4294822/4294822729.pdf. – Аутентичный текст. 

На підставі наказу Державного підприємства «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості» «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, які розроблені 

до 1992 року» від 5 листопада 2015 р. № 146 втрачає чинність з 1 січяня 

2017 р. 

http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/nauka/GOST/6_GOST_7.12-93%20.pdf
http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/nauka/GOST/6_GOST_7.12-93%20.pdf
http://gostrf.com/normadata/1/4294816/4294816269.pdf
http://helpnik.college.ks.ua/standart/gost/Catalog/Index/11/11047.htm
https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fpressmaket.narod.ru%2Ftermin_izd.pdf&name=termin_izd.pdf&lang=ru&c=56cad41954f7
https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fpressmaket.narod.ru%2Ftermin_izd.pdf&name=termin_izd.pdf&lang=ru&c=56cad41954f7
http://meganorm.ru/Data2/1/4294822/4294822729.pdf
http://www.ukrndnc.org.ua/files/2015/11_09/N146_05.11.2015.pdf
http://www.ukrndnc.org.ua/files/2015/11_09/N146_05.11.2015.pdf


60. ГОСТ 7.70-96. Cистема стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Описание баз данных и 

машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение 

характеристик : изд. офиц. – [Введ. 2000–07–01]. – Минск : Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации, [1997]. – 47 с. – Текст доступен в 

Интернете: http://meganorm.ru/Index2/1/4294822/4294822719.htm. – 

Аутентичный текст 

61. ГОСТ 7.77–98. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Межгосударственный рубрикатор 

научно-технической информации. Структура, правила использования и 

ведения [Электронный ресурс]. – [Введ. 2000–01–01]. – Текст. дан. – Минск : 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, [б. г.]. – 

Режим доступа: 

http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01140_gost_iso/0114020_gost_iso/1873-

gost-7.77-98-sibid.-mezhgosudarstvennyy-rubrikator-nauchno-tehnicheskoy-

informacii.-struktura-pravila-ispolzovaniya-i-vedeniya.html (дата обращения 

15.01.16). – Загл. с экрана. – Аутентичный текст. 

62. ГОСТ 7.78–99. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Вспомогательные 

указатели [Электронный ресурс]. – [Введ. 2001–01–01]. – Текст. дан. – 

Минск, [б. г.]. – (Межгосударственный стандарт). – Режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST77899SIBIDIzdaniyaVsp.html (дата 

обращения 15.01.16). – Загл. с экрана. – Аутентичный текст. 

http://meganorm.ru/Index2/1/4294822/4294822719.htm
http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01140_gost_iso/0114020_gost_iso/1873-gost-7.77-98-sibid.-mezhgosudarstvennyy-rubrikator-nauchno-tehnicheskoy-informacii.-struktura-pravila-ispolzovaniya-i-vedeniya.html
http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01140_gost_iso/0114020_gost_iso/1873-gost-7.77-98-sibid.-mezhgosudarstvennyy-rubrikator-nauchno-tehnicheskoy-informacii.-struktura-pravila-ispolzovaniya-i-vedeniya.html
http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01140_gost_iso/0114020_gost_iso/1873-gost-7.77-98-sibid.-mezhgosudarstvennyy-rubrikator-nauchno-tehnicheskoy-informacii.-struktura-pravila-ispolzovaniya-i-vedeniya.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST77899SIBIDIzdaniyaVsp.html
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ 

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 

2.1. Теоретичне підґрунтя науково-інформаційної 

діяльності бібліотек 

63. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Бібліотечно-інформаційна 

діяльність: наукове забезпечення / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. 

Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – Вип. 2 : 

Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної 

науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 28–35. – Бібліогр.: 

5 назв.  

У статті розглянуто питання визначення змісту та розвитку сучасної 

бібліотечно-інформаційної діяльності, подано її видову класифікацію. 

64. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Бібліотечно-інформаційна 

діяльність: системний підхід / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. Нац. 

б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 29. – С. 5–13. – Бібліогр.: 3 назви. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_3. 

У статті розглянуто проблемні питання визначення змісту та розвитку 

сучасної бібліотечно-інформаційної діяльності. Технологічне, наукове та 

кадрове забезпечення основних напрямів бібліотечно-інформаційної 

діяльності висвітлено на прикладі досліджень, що здійснювалися 

Інститутом бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського у 2000–2010 рр. 

65. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Розвиток бібліотечно-

інформаційної сфери в контексті пріоритетів національної та міжнародної 

інформаційної політики / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 289–301. – Бібліогр.: 27 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2013_35_30.pdf. 

Статтю присвячено аналізу особливостей розвитку вітчизняної 

державної бібліотечної політики, зокрема в аспекті законодавчого 

забезпечення. Окрему увагу приділено необхідності закріплення за 

бібліотечною діяльністю чільного місця в системі єдиної інформаційної 

політики відповідно до Керівних принципів бібліотечного законодавства й 

бібліотечної політики в Європі (2000 р.) і пріоритетів базової моделі 

національної інформаційної політики ЮНЕСКО (2010 р.). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_3
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_35_30.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_35_30.pdf


66. Добко, Т. В. До питання розвитку термінології 

бібліотечно-інформаційної сфери / Тетяна Добко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – 

№ 8. – С. 13–17. – Бібліогр.: 27 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_8_5. 

У статті висвітлено питання розвитку термінології 

бібліотечно-інформаційної сфери у зв’язку з активним упровадженням нових 

інформаційних технологій. 

67. Захарова, І. В. Науково-інформаційна діяльність / І. В. Захарова, 

Л. Я. Філіпова // Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. 

/ І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ, 2013. – С. 8–12. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf.  

Подано визначення терміна «науково-інформаційна діяльність», 

висвітлено історію розвитку науково-інформаційної діяльності, окреслено її 

мету та цілі. 

68. Захарова, І. В. Поняття «інформаційні процеси» / І. В. Захарова, 

Л. Я. Філіпова // Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. 

/ І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ, 2013. – С. 20–23. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf. 

Охарактеризовано інформаційний процес в умовах здійснення 

інформаційної діяльності та, зокрема, науково-інформаційної діяльності. 

Надано визначення інформаційного процесу. 

69. Захарова, І. В. Поняття «інформація» / І. В. Захарова, 

Л. Я. Філіпова // Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. 

/ І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ, 2013. – С. 17–20. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf. 

Надано сучасні трактування понять «інформація» та «наукова 

інформація». Розглянуто відмінності та зв’язки між поняттями «знання», 

«дані (відомості)» та «наукова інформація». Виділено основні 

класифікаційні ряди інформації. 

70. Зозуля, С. М. Стан розробки проблеми у вітчизняному та 

зарубіжному бібліотекознавстві. Аналіз терміносистеми / С. М. Зозуля 

// Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія 

/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – 

С. 21–33. – Текст доступний в Інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-

monografia_2015.pdf.  

У дослідженні здійснено аналіз доробку українських і зарубіжних 

науковців щодо проблеми інформаційної діяльності бібліотек. 

71. Інформаційна складова соціокультурної трансформації 

українського суспільства / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. 

кол.: О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]. – Київ : [б. в.], 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_8_5
http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf
http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf
http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
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2012. – 253 с. – Бібліогр. у кінці розд. – Текст монографії доступний в 

Інтернеті: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/monograf1.pdf.  

У монографії розглядається значення інформаційної складової 

соціокультурної трансформації українського суспільства. Аналізуються 

основні напрями розвитку інформаційної діяльності в політичній сфері, 

забезпеченні суспільно значущою інформацією наукових установ у контексті 

інноваційного розвитку України, обґрунтовується зростаюча роль 

бібліотечної діяльності в інформатизації, активізації міжнародних 

інформаційних обмінів. 

72. Інформаційні ресурси : слов. законодав. та стандартиз. 

термінології / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 

[уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. – 

Київ : Нілан–ЛТД, 2012. – 283 с. 

У словнику розглянуто поняття й терміни, уніфіковані в законах України, 

міждержавних і державних стандартах з інформаційної, бібліотечної, 

видавничої й архівної справи та суміжних галузей.  

73. Попик, В. І. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети 

формування національного науково-інформаційного простору / Володимир 

Попик // Бібл. вісн. – 2015. – № 5. – С. 3–9. – Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_5_3. 

У статті висвітлено здобутки та проблеми у формуванні стратегії 

розвитку бібліотечної сфери України у світлі завдань забезпечення дедалі 

зростаючих інформаційних потреб вітчизняної науки й освіти, необхідності 

розбудови цілісного й самодостатнього національного науково-

інформаційного простору, впровадження новітніх бібліотечно-

інформаційних технологій, досягнення дієвої інтеграції зусиль 

спеціалізованих наукових бібліотек та інформаційних центрів. 

74. Посмєтна, О. І. Сучасні показники економічної ефективності 

бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки / Посмєтна О. 

// Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 400–410. – 

Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_38_30 

Зазначено, що оцінка інформаційної діяльності бібліотеки є важливим 

аспектом адаптації завдань та функцій наукової бібліотеки до 

можливостей цифрової. Обгрунтовано необхідність застосування в системі 

оцінювання роботи бібліотеки показників, що пов’язані з використанням 

електронних ресурсів.  

http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/monograf1.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_5_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_38_30


75. Смерницький, Д. В. Інформаційне забезпечення 

науково-технічної діяльності / Д. В. Смерницький // Криміналістичний 

вісник : наук.-практ. зб. / Нац. акад. внутріш. справ [та ін.]. – Київ, 2015. – 

№ 1. – С. 24–38. – Бібліогр.: 24 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/krvis_2015_1_6 ; № 2. – С. 24–38. – Бібліогр.: 

21 назва. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/krvis_2015_2_6. 

Розглянуто питання адміністративно-правового регулювання 

інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, 

складено відповідну класифікацію з інформаційного забезпечення 

науково-технічних розробок і досліджень. 

76. Струнгар, В. В. Бібліотека і соціальні медіа: 

термінологічно-понятійний аспект / Валерія Струнгар // Бібл. вісн. – 2014. – 

№ 6. – С. 23–27. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_6_7. 

У статті досліджується термінологічно-понятійний апарат 

бібліотечного складника в системі суспільного використання соціальних 

медіа. Аналізується інформаційно-бібліотечне середовище, що утворилося в 

процесі застосування нових соціальних медіа. Розкривається зміст таких 

понять, як медіа, нові медіа, соціальні медіа, бібліотека 2.0, технології 

веб 2.0. 

77. Терміни і визначення досліджень інноваційної діяльності : 

словник / МОНмолодьспорту України, Нац. ун-т «Одеська юридична 

академія» [та ін.] ; [уклад.: В. Д. Пархоменко, А. П. Гончаренко, 

О. В. Пархоменко]. – [Хмельницький] : Хмельниц. держ. центр науки, 

інновацій та інформатизації, 2012. – 114 с. – Бібліогр.: 80 назв. 

У словнику наведено терміни і визначення, що характеризують 

діалектичний зв’язок у ланцюгу перетворення інформації у знання, а знання в 

інтелектуальний продукт як основу інноваційної діяльності за допомогою 

використання методів наукового пізнання та інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

78. Тріщук, О. В. Короткий словник загальнонаукових та 

соціокомунікативних термінів / Нац. техн. ун-т України «КПІ» ; [уклад.: 

О. В. Тріщук, П. О. Киричок, Н. М. Фіголь]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 

123 с. – Бібліогр.: с. 123–124. – Укладачів зазначено на обкладинці. 

У словнику подано найуживаніші загальнонаукові терміни та 

термінознаки з теорії та практики соціальних комунікацій. 

79. Чуприна, Л. А. Оперативна інформація: до питання про 

визначення поняття / Леонід Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 127–134. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_14.pdf. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/krvis_2015_1_6
http://nbuv.gov.ua/UJRN/krvis_2015_2_6
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_6_7
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2010_26_14.pdf
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У статті розглядаються окремі аспекти визначення поняття 

оперативної інформації. Зокрема, значна увага приділяється основним 

характерним ознакам такої інформації та критеріям визначення поняття. 

Порушується питання про необхідність розширення поняття у зв’язку зі 

змінами, що відбуваються в системі соціальних комунікацій. 

Див. також № 19, 38, 45. 

 

2.2. Традиції та новації науково-інформаційної діяльності  

у бібліотечній сфері 

80. Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої 

інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. «Інноваційна модель наукової 

бібліотеки ХХІ століття» (Київ, 9–10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. 

«Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 

Вип. 33» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к 

України. – Київ, 2012. – 183 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. 

У збірнику вміщено матеріали учасників Міжнародної наукової 

конференції, у яких висвітлюються актуальні питання участі бібліотек як 

сучасних інформаційно-комунікаційних центрів у забезпеченні доступу до 

правової та соціально значущої інформації, зокрема участі бібліотечних 

структур у забезпеченні інформаційного супроводу державного управління. 

81. Василенко, О. М. Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт 

статистичного дослідження / Ольга Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 61–86. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_40_8.pdf. 

Запропоновано формування системи статистичних показників 

бібліотечно-інформаційної діяльності на основі комплексного, 

збалансованого та інтегрального підходів. Розглянуто доцільність 

використання інтегральних показників у бібліотечній статистиці, 

термінологічні та методичні аспекти їх визначення. 

82. Воскобойникова-Гузева, Е. В. Модель модернизации украинской 

библиотечно-информационной деятельности / Е. В. Воскобойникова-Гузева 

// Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2013. – № 1. – С. 42–44. – Библиогр.: 

11 назв. 

Висвітлено питання щодо розробки модернізаційної моделі розвитку 

бібліотечно-інформаційної сфери, з урахуванням універсального методу 

історичного дослідження і соціосинергетичних підходів до розвитку 

бібліотеки як соціальної системи. Надано інформацію про Концепцію 

модернізації Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка 

та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2014_40_8.pdf


83. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Бібліотечно-інформаційна сфера: 

загальносвітові тенденції розвитку у першому десятилітті ХХІ ст. 

/ Воскобойнікова-Гузєва О. В. // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в 

умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. 

конф., Львів. 11–12 верес. 2013 р. / МОН України, Нац. ун-т «Львівська 

політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів, 2013. – С. 140–153. – Бібліогр.: 

14 назв. 

Розглянуто нові тенденції розвитку бібліотечно-інформаційної сфери. 

Наголошено на ролі й значенні національних бібліотек у зв’язку з розвитком 

національних колекцій та електронних публікацій. 

84. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Визначальні світові стратегії 

розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ – початок 

ХХІ ст.) / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 9. – 

С. 17–22. – Бібліогр.: 27 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_9_7.pdf.  

У статті розглянуто пріоритетні напрями стратегічного розвитку 

національних бібліотек світу (Великобританії, США, Нідерландів, Росії, 

Казахстану, Канади) у контексті впливу загальносвітових тенденцій 

трансформації соціально-економічної та інформаційної сфер суспільства. 

Проаналізовано дослідження стратегічних питань в українському 

бібліотекознавстві. Особливу увагу приділено модернізаційній стратегії 

розвитку Бібліотеки Конгресу США й Національного архіву Канади. 

85. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. До питання вироблення 

консолідованої стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України 

/ О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. планета. – 2013. – № 1. – С. 6–10. – 

Бібліогр.: 22 назви. 

У статті висвітлено питання щодо розроблення тривалої 

загальнонаціональної стратегії розвитку і модернізації бібліотечно-

інформаційної галузі, створення додаткових умов для забезпечення вільного 

доступу громадян України до світових інформаційних ресурсів, розвитку 

ідеології соціально-інформаційної рівності та доступності інформації. 

86. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Модернізаційні моделі розвитку 

бібліотечно-інформаційних установ у період глобалізації: визначення 

базових складових / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та 

ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 7–30. – Бібліогр.: 44 назви. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_1.pdf. 

У статті обґрунтовано необхідність вироблення модернізаційних 

моделей розвитку бібліотечно-інформаційних установ України в сучасних 

умовах соціально-економічної та інформаційно-комунікаційної дійсності. 

Враховано методологічні підходи до модернізації та побудови 

модернізаційних моделей в історичній, економічній, соціологічній і 

політичній науці, концептуальні розробки щодо моделей розвитку бібліотеки 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_9_7.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2012_33_1.pdf
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в сучасному бібліотекознавстві та соціальних комунікаціях. 

87. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Наукова бібліотека ХХІ століття в 

європейському соціокультурному вимірі / Олена Воскобойнікова-Гузєва 

// Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та 

інформаційні технології / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 

Вип. 5. – С. 173–177. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2010_5_17.  

Зазначено, що соціокультурний, інформаційний простір сучасної 

європейської бібліотеки максимально орієнтований на архітектурне, 

естетичне та функціональне оновлення, представлення різноманітних 

технологій обслуговування, комбінованого за видами ресурсу, швидкістю й 

зручністю отримання інформації. Розкрито зміст поняття 

соціокультурного простору бібліотеки як специфічного поєднання 

факультативних функцій з різними засобами їх реалізації. Проаналізовано 

діяльність медіатеки у Франції – сучасної бібліотеки, яка відповідає 

світовим стандартам обслуговування за допомогою фонду, що включає 

різноманітні види документів (від друкованих до електронних і 

мультимедійних), а також забезпечує доступ до інформаційних мереж, 

зокрема Інтернету. 

88. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Стратегії розвитку 

бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : 

монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с.  

Монографію присвячено дослідженню процесів розвитку й трансформації 

бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990–2010 рр. Крізь 

призму історико-бібліотекознавчого аналізу характеризуються основні 

тенденції взаємовпливу суспільного розвитку і функціонування бібліотечної 

сфери, аналізуються здобутки в галузі наукового забезпечення бібліотечно-

інформаційної діяльності визначеного періоду, розглядаються стратегічні 

орієнтири розвитку провідних бібліотек світу, обґрунтовується 

перспективна модернізаційна модель розвитку бібліотечно-інформаційних 

установ. 

89. Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія / НАПН 

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [автори: 

Воскобойнікова-Гузєва О. В., [Рогова П. І.], Заліток Л. М., Зозуля С. М., 

Букшина Т. Ф., Вараксіна Н. В., Вербова В. В., Коваленко І. Й., Литовченко О. В., 

Пономаренко Л. О., Самчук Л. І., Янюк С. С. ; наук. ред.: Воскобойнікова-

Гузєва О. В., Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред.: Деревянко Т. М., 

Редько-Шпак Л. В.]. – Київ, 2014. – 240 с. – Текст монографії доступний в 

Інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2010_5_17
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf


У монографії узагальнено теоретичні, науково-методичні, організаційні й 

технологічні засади інформаційної діяльності. Зокрема, висвітлено результати 

дослідження інформаційних потреб користувачів ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, охарактеризовано досвід довідково-бібліографічного 

обслуговування дистантних користувачів, проаналізовано доцільність 

упровадження нових форм довідково-бібліографічного та інформаційного 

обслуговування, а також окреслено шляхи підвищення якості послуг, що надаються. 

Сформовано перспективні напрями наукової організації інформаційної діяльності 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як галузевого бібліотечного комплексу, 

насамперед щодо створення автономної «Віртуальної бібліографічної довідки», 

удосконалення форм і методів інформаційного забезпечення освітянської галузі 

бібліографічною, реферативною та аналітичною інформацією, формування 

електронних інформаційно-аналітичних ресурсів та електронної реферативної бази 

даних, розвитку науково-видавничої та інформаційно-аналітичної діяльності ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. 

90. Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського як засіб удосконалення навчально-виховних 

процесів у закладах освіти / Карпенко О. В., Коваленко І. Й., Самчук Л. І., 

Стельмах Н. А. // Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі 

проектування виховного процесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 лют. 

2010 р., м. Київ / АПН України, Ін-т обдар. дитини, Ін-т проблем виховання [та ін.]. – 

Київ, 2010. – С. 123–133. – Бібліогр.: 24 назви. 

Розглянуто інноваційну діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського в аспекті бібліографічного, реферативного та 

аналітичного забезпечення потреб користувачів. Висвітлено механізми реалізації 

інформаційної діяльності бібліотеки як засобу вдосконалення навчально-виховних 

процесів в освітніх закладах України. 

91. Коваль, Т. М. Оптимізація інформаційної діяльності наукової 

бібліотеки / Т. М. Коваль // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського 

/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 34. – 

С. 7–12. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_34_1.pdf. 

У статті порушується питання комплексного вдосконалення системи 

інформаційної діяльності бібліотеки в контексті реорганізації бібліотечних 

підрозділів, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення 

власних електронних інформаційних ресурсів. 

92. Маловська, І. Л. Еволюція становлення науково-інформаційної 

роботи бібліотеки Київського національного університету культури і 

мистецтв / Ірина Маловська, Олена Скаченко // Вісн. Кн. палати. – 2014. – 

№ 1. – С. 16–17. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2014_1_6.pdf. 

У статті висвітлено становлення науково-інформаційної діяльності 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2012_34_1.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2014_1_6.pdf
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Аналізуються етапи історичного розвитку інформаційної складової в роботі 

бібліотеки. 

93. Місце і роль бібліотек у формуванні національного 

інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 

2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – 

544 с. – Бібліогр. у кінці ст. 

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Місце і 

роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору», 

організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, 

які присвячено актуальним проблемам наукового, методичного, 

технологічного, кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної галузі в 

умовах розвитку інформаційного суспільства. 

94. Онищенко, О. С. Внесок Інформаційно-бібліотечної ради НАН 

України у розбудову академічної науково-інформаційної системи / Олексій 

Онищенко, Галина Солоіденко, Алла Свобода // Бібл. вісн. – 2011. – № 2. – 

С. 34–42. – Бібліогр.: 22 назви. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2011_2_7.pdf. 

Розглянуто історію створення за рішенням Ради Всеукраїнської Академії 

наук у 1929 р. Бібліотечної комісії (нині – Інформаційно-бібліотечна рада 

РАН) з метою надання допомоги бібліотекам академічних установ у 

забезпеченні їх науковою літературою. Проаналізовано діяльність 

Інформаційно-бібліотечної ради щодо реалізації програми НАН України з 

інформатизації. Показано роль інформаційно-бібліотечних рад інститутів у 

процесі допомоги бібліотекам наукових установ у реалізації її рішень. 

95. Попик, В. І. Формування національного науково-інформаційного 

простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та 

інформаційних центрів України / Володимир Попик // Бібл. вісн. – 2015. – 

№ 3. – С. 3–11. – Бібліогр.: 41 назва. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_3_3. 

У статті обґрунтовується необхідність інтеграції зусиль 

спеціалізованих наукових бібліотек, науково-дослідних установ та 

інформаційних центрів щодо формування національного науково-

інформаційного простору як сукупності інформаційних ресурсів, технологій, 

інформаційних зв’язків, інфраструктур, середовища інформаційних 

комунікацій. 

96. Романуха, З. В. Інформаційна діяльність бібліотек вищих 

навчальних закладів західного регіону України (кінець ХХ – початок 

ХХІ ст.): основні напрями бібліографічного обслуговування та розвиток 

інформаційних послуг : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 

27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2011_2_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_3_3


/ Романуха Зоя Василівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. 

– Текст автореферату доступний в Інтернеті: 

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201505_artilces_field_dopmat_

files/arefromanuha.pdf.  

У дослідженні охарактеризовано процес становлення інформаційної 

діяльності, основні напрями бібліографічного обслуговування користувачів 

та види інформаційних послуг у бібліотеках ВНЗ західного регіону України 

як модельного об’єкта, визначено перспективи їх розвитку. 

97. Соляник, А. А. Наукові дослідження як чинник розвитку 

бібліотечних інновацій / А. Соляник // Бібл. планета. – 2012. – № 2. – С. 26–

28. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_2_10. 

Автор статті розкриває результати інноваційної діяльності з точки 

зору економічного, технократичного, соціопсихологічного підходів, дає 

визначення змісту поняття «інновація», пропонує оригінальну схему 

класифікації бібліотечних інновацій, обґрунтовує основні напрями в 

бібліотечно-інформаційному сервісі з урахуванням досвіду бібліотек Данії. 

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201505_artilces_field_dopmat_files/arefromanuha.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201505_artilces_field_dopmat_files/arefromanuha.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_2_10
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РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА: 

СУЧАСНІ ЗАПИТИ 

3.1. Споживачі інформації та особливості їхніх  

інформаційних потреб 

98. Аббакумова, Н. П. Информационные потребности пользователей 

аграрного сектора и библиотечный контент: создание эффективного сервиса 

/ Н. П. Аббакумова, О. Б. Малеина // Библиотечное дело – 2012: 

библиотечно-информационная дятельность в пространстве науки, культуры и 

образования : Скворцовские чтения : материалы семнадцатой междунар. 

науч. конф. (25–26 апр. 2012 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка [и др.]. – М., 

2012. – Ч. 2. – С. 9–12 : табл. 

Розглянуто результати моніторингу у сфері автоматизованого 

читацького замовлення, що дало можливість здійснити порівняльний аналіз 

інформаційних потреб у динаміці з метою підвищення ефективності 

бібліотечного сервісу. 

99. Авгуль, Л. А. Современное состояние структуры потока 

пользователей научной библиотеки и информационные потребности: 

некоторые аспекты / Л. А. Авгуль, О. В. Пирогова, И. В. Гончарова 

// Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, 

тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. б-ка Украины 

им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 215–222. – Текст 

статьи доступен в Интернете: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2010_8_20.pdf. 

У статті аналізується структура потоку користувачів наукової 

бібліотеки у взаємозв'язку з інформаційними потребами, особливостями 

використання в роботі електронних і друкованих документів. 

100. Александров, Д. В. Освітні потреби населення в контексті 

розширення інформаційного простору / Д. В. Александров // Укр. соціум. – 

2011. – № 1. – С. 7–14. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Usoc_2011_1_3.pdf. 

Проаналізовано освітні потреби українського населення в контексті 

соціокультурних змін, що відбуваються в сучасному світі під впливом 

процесів інформатизації, глобалізації, загальної медіалізації і 

комп'ютеризації. Розглянуто умови, що сприяють або гальмують процес 

становлення інформаційного простору з його вимогами у своєчасній і 

достовірній інформації, знаннях, підвищенні рівня освіти. Зроблено висновок, 

що феномен інформації сьогодні надає особливого сенсу процесу комунікації, 

який зумовлює трансформацію освітніх потреб та інтересів. 

101. Беліна, Л. М. Інформаційні запити читачів наукової бібліотеки: 

основні пріоритети та шляхи їх дослідження / Людмила Беліна, Юрій 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2010_8_20.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Usoc_2011_1_3.pdf


Голубєв, Людмила Коновал // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 7–17. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний 

в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_28_1.pdf. 

У статті охарактеризовано інформаційні запити читачів та їх 

типологія. Досліджено інформаційні запити користувачів Національної 

бібліотекики України імені В. І. Вернадського за тематичним спрямуванням, 

хронологічними та географічними параметрами видання. 

102. Бескаравайная, Е. В. Информационные потребности сотрудников 

Пущинского научного центра РАН / Е. В. Бескаравайная, Н. А. Слащева, 

Т. Н. Харыбина // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 9. – С. 20–24. – Библиогр.: 

5 назв. 

Проаналізовано інформаційні потреби наукових співробітників 

Пущинського наукового центру РАН з метою вдосконалення інформаційно-

бібліографічного обслуговування. 

103. Бєлоус, І. О. Соціологічні дослідження бібліотеки – важлива 

складова моніторингу інформаційних потреб користувачів / Бєлоус І. О. 

// Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного 

суспільства : матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 верес. 

2013 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів, 

2013. – С. 176–182. – Бібліогр.: 10 назв. 

У статті розглянуто досвід роботи НТБ Львівської політехніки з 

моніторингу інформаційних потреб користувачів, зокрема за результатами 

соціологічних досліджень. 

104. Борик, С. М. Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

користувачів: вивчення інформаційних потреб / Борик С. М. // Сучасні 

проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : 

матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 верес. 2013 р., Львів / Нац. 

ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів, 2013. – С. 499–509. – 

Бібліогр.: 22 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21388/1/51-499-509.pdf.  

Автором проаналізовано можливості вдосконалення системи 

бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів шляхом 

дослідження інформаційних потреб користувачів. 

105. Вдовіченко, О. О. Споживачі бібліографічної інформації та 

особливості їх інформаційних потреб / Вдовіченко О. О., Кулаковська О. В. 

// Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного 

суспільства : матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 верес. 

2013 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів, 

2013. – С. 484–490. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21387/1/49-484-490.pdf.  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_28_1.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21388/1/51-499-509.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21387/1/49-484-490.pdf
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Розглянуто особливості інформаційних потреб користувачів 

бібліографічної інформації Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ 

«Криворізький національний університет». Розкрито сутність 

інформаційних потреб, інформаційного циклу та інформаційної діяльності. 

Проаналізовано роботу інформаційно-бібліографічного відділу Криворізького 

педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

106. Врадій, К. М. Інформаційні потреби студентів спеціальності 

«Початкова освіта», їх сутність і зміст / Катерина Врадій // Гірська шк. Укр. 

Карпат. – 2014. – № 11. – С. 73–75. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gsuk_2014_11_24.pdf. 

Одним з найважливіших напрямів розвитку освіти є інформаційне 

навчання студентів вищих навчальних закладів, зокрема майбутніх учителів 

початкової школи. Стаття присвячена питанням підготовки майбутніх 

вчителів до кваліфікованої діяльності в умовах сучасного інформаційного 

середовища. Йдеться про сутність і зміст інформаційних потреб як 

необхідної умови формування інформаційної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи. 

107. Дворнік, М. О. Визначення інформаційних потреб населення та 

рівня їх задоволення / М. О. Дворнік // Бізнес Інформ. – 2012. – № 9. – С. 338–

341. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_9_70.pdf. 

У статті досліджено та проаналізовано за допомогою статистичних 

методів рівень задоволення інформаційних потреб населення на основі 

розробленої анкети, що дасть можливість детальніше ознайомитися з 

рівнем розвитку інформаційного суспільства. 

108. Дригайло, С. В. Мониторинг информационных запросов 

читателей отдела газетных фондов Национальной библиотеки Украины 

им. В. И. Вернадского / С. В. Дригайло // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – 

С. 34–38. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2013&num=2&art

=4.  

Розглянуто результати моніторингу інформаційних запитів читачів 

відділу газетних фондів Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, проведеного з метою поліпшення обслуговування 

користувачів з урахуванням їхніх пропозицій, побажань і відгуків. 

109. Желай, О. П. Інформаційні запити як орієнтир удосконалення 

бібліотечної діяльності / Оксана Желай // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 262–269. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_25.pdf. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gsuk_2014_11_24.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_9_70.pdf
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2013&num=2&art=4
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2013&num=2&art=4
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2011_30_25.pdf


Досліджено процес формування інформаційних запитів користувачів 

бібліотек. Акцентовано увагу на високому рівні затребуваності 

електронного бібліотечного сервісу читацькою аудиторією. 

110. Климчук, Л. В. Інформаційні потреби користувачів краєзнавчих 

документів Поділля / Людмила Климчук // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 7. – 

С. 19–23 : табл. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/vkp_2011_7_8.pdf. 

У статті розглядаються інформаційні потреби сучасного краєзнавства 

Поділля. Представлено результати соціологічного дослідження складу та 

структури краєзнавчих інформаційних потреб викладачів і студентів 

Кам'янець-Подільського національного університету. 

111. Климчук, Л. В. Структура і зміст краєзнавчих інформаційних 

потреб користувачів / Л. В. Климчук // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 4. – С. 12–20 : рис. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2013_4_5.pdf. 

У статті подано результати соціологічного дослідження змісту 

структури та документного забезпечення інформаційних потреб 

користувачів з краєзнавчої інформації. 

112. Коваленко, І. Й. Дослідження інформаційних потреб освітян та їх 

забезпечення галузевим бібліотечним комплексом Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

/ І. Й. Коваленко, Л. І. Самчук // Інформаційна діяльність Державної науково-

педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи 

розвитку : монографія / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – С. 67–77. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf.  

Розглянуто результати дослідження щодо вивчення інформаційних 

потреб освітян та їх забезпечення галузевим бібліотечним комплексом 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського бібліографічною, реферативною й 

аналітичною інформацією, проведеного в 2012 р. під час виконання завдань 

НДР «Наукова організація інформаційної діяльності галузевого 

бібліотечного комплексу Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського».  

113. Коваль, Т. М. Маркетингові дослідження як спосіб вивчення 

інформаційних потреб читачів-гуманітаріїв / Тетяна Коваль // Наук. пр. Нац. 

б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 29. – С. 147–155. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_29_17.pdf.  

Проаналізовано результати маркетингового дослідження читачів-

гуманітаріїв, що проводилось на базі відділу обслуговування читачів 

літературою гуманітарного профілю. Розкрито актуальні питання щодо 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2011_7_8.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2011_7_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2013_4_5.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_29_17.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_29_17.pdf
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соціально-демографічного портрету сучасного читача, стану бібліотечно-

інформаційних послуг, оптимізації системи обслуговування. 

114. Коновал, Л. В. Інформаційна потреба: сутність та дефініції 

/ Коновал Л. В. // Місце і роль бібліотек у формуванні національного 

інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 

2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – 

С. 50–52. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/350.  

Визначено роль бібліотек у формуванні інформаційного простору, 

проаналізовано визначення поняття «інформаційна потреба» 

представниками різних наук. 

115. Лебедюк, О. О. Вплив інформаційних потреб користувачів на 

модель обслуговування в бібліотеці вищого навчального закладу / Олена 

Лебедюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та 

інформаційні технології / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 

Вип. 7. – С. 291–296 : табл. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2012_7_24.pdf. 

Розглянуто інформаційні потреби користувачів бібліотек вищих 

навчальних закладів та подано їх класифікацію. Стисло охарактеризовано 

вплив потреб на процес формування моделі обслуговування користувачів у 

сучасних бібліотеках. 

116. Лебедюк, О. О. Науково-дослідна робота як джерело формування 

інформаційних потреб студентів / Лебедюк О. О. // Бібліотека та сучасні 

тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та 

інформаційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. 

конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 

2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. – Хмельницький, 2012. – С. 179–186. – 

Бібліогр.: 5 назв. 

Розглядається специфіка формування інформаційних потреб студентів 

педагогічного ВНЗ. Аналізується досвід роботи з цього питання бібліотеки 

ДВНЗ «Криворізький національний університет». Охарактеризовано основні 

напрями діяльності бібліотеки з інформаційної підтримки науково-дослідної 

роботи студентів. 

117. Лесюк, О. В. Особливості інформаційних потреб фахівців митної 

галузі України / О. В. Лесюк // Вісн. Харків. держ. акад. культури / Харків. 

держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 202–211. – Бібліогр.: 

13 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/hak_2011_33_25.pdf. 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/350
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2012_7_24.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2011_33_25.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2011_33_25.pdf


Подано результати соціологічного дослідження інформаційних потреб 

фахівців митної справи та курсантів Академії митної служби України 

(Дніпропетровськ). 

118. Лихоманов, А. В. Информационные потребности россиян: роль 

библиотек в их удовлетворении сегодня и завтра / Антон Владимирович 

Лихоманов // Библиотековедение. – 2015. – № 2. – С. 8–12. – Библиогр.: 

17 назв. 

Статтю присвячено аналізу ролі бібліотек у сучасному суспільстві. 

Автор прагне окреслити майбутнє бібліотек, визначити, які інформаційні 

виклики їм доведеться задовольняти в першу чергу та які групи населення 

насамперед зацікавляться діяльністю бібліотек. 

119. Лопата, О. М. Дослідження інформаційних потреб читачів в 

контексті бібліотечної практики 20-х – початку 30-х років ХХ століття 

/ Олена Лопата // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 7. – С. 23–28. – Бібліогр.: 

37 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2011_7_9 ; № 8. – С. 34–39. – Бібліогр.: 

23 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2011_8_10.  

У статті простежено основні аспекти формування теоретико-

методологічних та практико-організаційних засад у вивченні читачів та 

читання у 20-ті рр. XX ст. Викладаються погляди провідних фахівців і 

авторитетів книгознавчої справи 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. й 

запропоновані ними методики вивчення груп читачів, інформаційних потреб 

та бібліотечної діяльності. Проаналізовано досвід освітян у розробленні 

питань теорії та практики вивчення «читачівства», статистичні 

показники складу читачів та змісту читання міських публічних і 

спеціалізованих бібліотек того періоду, діяльність Українського наукового 

інституту книгознавства.  

120. Несін, В. П. Інформаційні потреби користувачів сільських 

бібліотек та шляхи їхнього задоволення / Василь Несін // Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та 

ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 341–348. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_36.pdf. 

У статті проаналізовано основні завдання сільської бібліотеки на 

сучасному етапі, визначено інформаційні потреби користувачів та намічено 

заходи щодо їх задоволення в умовах стрімкого розвитку інноваційних 

технологій. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2011_8_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2011_8_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2011_8_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2011_8_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2011_8_10
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_36.pdf
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121. Павленко, Т. С. Інформаційні потреби користувачів як важливий 

чинник формування інформаційного ресурсу Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Т. С. Павленко 

// Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН 

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : 

Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного 

забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та 

перспективи. – С. 306–316. – Бібліогр.: 8 назв.  

У статті висвітлено результати дослідження інформаційних потреб 

користувачів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та науково 

обґрунтовано напрями подальшого формування інтегрованого галузевого 

інформаційного ресурсу бібліотеки.  

122. Пасмор, Ю. В. Інформаційні потреби науковців у галузі права в 

контексті соціальних комунікацій / Ю. В. Пасмор // Вісн. Харків. держ. акад. 

культури / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 216–

223. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2010_31_25.pdf. 

У дослідженні розглянуто інформаційні потреби правової науки та 

суб’єктів наукової діяльності з метою комплексного забезпечення соціально-

комунікаційної ефективності галузі. 

123. Патрикей, С. А. Інформаційні потреби вчених-краєзнавців (за 

результатами соціологічного дослідження) / Світлана Патрикей // Вісн. Кн. 

палати. – 2013. – № 8. – С. 25–30. – Бібліогр.: 40 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_8_8.pdf. 

У статті на основі соціологічного дослідження проаналізовано 

інформаційні потреби вчених-краєзнавців таких історичних регіонів, як 

Волинь і Поділля. 

124. Пономаренко, Л. О. Інформаційна потреба користувачів наукової 

бібліотеки: теорія і практика вивчення / Л. О. Пономаренко // Інформаційна 

діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія / НАПН 

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – С. 52–66. – 

Текст доступний в Інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-

monografia_2015.pdf.  

У дослідженні подано результати комплексного аналізу інформаційних 

потреб фахівців освітянської галузі, що зумовлено науковою, управлінською, 

практичною (викладацькою, виховною), просвітницькою діяльністю.  

125. Пономаренко, Л. О. Інформаційні потреби педагогічної науки та 

розвиток системи бібліографічних ресурсів освітянських бібліотек України : 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2010_31_25.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_8_8.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf


автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 

«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Пономаренко 

Лариса Олександрівна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 

2015. – 18 с. – Текст автореферату доступний в Інтернеті: 

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201505_artilces_field_dopmat_

files/arefponomarenko.pdf.  

У досліджені розроблено методику аналізу інформаційних потреб 

освітян, орієнтовану на створення функціонального профілю діяльності 

вченого, управлінця, викладача ВНЗ та шкіл, фахівця педагогічної галузі та 

освітянських бібліотек, що грунтувалася на визначенні інформації про особу 

та її діяльність, виявленні потреб у бібліографічних, реферативних та 

інформаційно-аналітичних документах. Досліджено систему 

бібліографічних ресурсів освітянських бібліотек МОН України та НАПН 

України, роль ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у створенні галузевого 

інформаційного ресурсу як у традиційній формі, так і у вигляді зведеного 

електронного ресурсу. 

126. Рогова, П. І. Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність 

потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища 

/ Павла Рогова, Юрій Артемов // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 22–24. – 

Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2015_2_8. 

У статті проведено аналіз методів вивчення інформаційних потреб 

користувачів бібліотек в умовах перетворень, що виникають під впливом 

вимог часу і розвитку інформаційних технологій у бібліотечній сфері. 

127. Рубан, А. І. Вивчення інформаційних потреб користувачів як 

умова оптимізації формування інформаційного ресурсу з питань 

бібліотекознавства у Державній науково-педагогічній бібліотеці України 

імені В. О. Сухомлинського / Алла Рубан // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 76–91. – Бібліогр.: 40 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_8.pdf. 

У статті проаналізовано теоретичний і практичний досвід вивчення 

інформаційних потреб фахівціві різних галузей. Подано результати 

дослідження, проведеного у 2010 р., інформаційних потреб користувачів 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань бібліотекознавства, 

бібліографознавства, документознавства та інформаційної діяльності.  

128. Скокова, Л. Г. Особливості поточних інформаційно-культурних 

потреб населення України / Л. Скокова // Українське суспільство: моніторинг 

соціальних змін : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т соціології. – Київ, 2014. – 

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201505_artilces_field_dopmat_files/arefponomarenko.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201505_artilces_field_dopmat_files/arefponomarenko.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2015_2_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2015_2_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2015_2_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2015_2_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2015_2_8
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_8.pdf
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Вип. 1, т. 1. – С. 450–458 : табл. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ukrsoc_2014_1(1)__46.pdf. 

Стаття присвячена аналізу інформаційно-культурних потреб громадян 

України. Розглянуто динаміку залучення до джерел інформації, особливості 

аудиторій преси та Інтернету, динаміку оцінок соціальних змін у сфері 

вільного часу. 

129. Шелестова, А. М. Інформаційні потреби окремих груп 

користувачів як основа формування ефективного контенту веб-сайту ВНЗ 

/ Анна Шелестова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 11. – С. 32–35. – Бібліогр.: 

14 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&

IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2014_11_8.pdf. 

Розглянуто вплив інформаційних потреб окремих груп користувачів на 

формування контенту веб-сайту вищого навчального закладу. Визначено 

місце веб-сайту в комунікаційній політиці ВНЗ. Дослідження веб-ресурсів 

ВНЗ доводить, що нині вони є важливими каналами комунікаційної взаємодії 

користувачів та доповнюють традиційні навчальні документи для суб'єктів 

(студенти, викладачі) інформаційно-комунікаційного простору вишу, 

суттєво впливають на повноту та оперативність надання освітніх послуг. 

Автором визначено головні перспективні напрями успішного 

трансформування системи комунікаційної взаємодії ВНЗ на основі 

використання можливостей нових ІКТ. 

3.2. Забезпечення доступу до ресурсів особам  

із обмеженими можливостями 

130. Аминева, А. Р. Пути обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых / А. Р. Аминева // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 16–19. – Текст статьи 

доступен в Интернете: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=bdi_2010_2_3. 

У статті розкрито методи розв’язання проблем доступу інвалідів до 

інформації на прикладі Башкирської республіканської спеціальної бібліотеки 

для сліпих. 

131. Жуковская, Л. Н. Информационная поддержка 

профессионального образования молодёжи с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае / Л. Н. Жуковская // Библиосфера. – 2013. – 

№ 2. – С. 54–56. – Библиогр.: 3 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-podderzhka-professionalnogo-

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ukrsoc_2014_1(1)__46.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2014_11_8.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2014_11_8.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2014_11_8.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bdi_2010_2_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bdi_2010_2_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bdi_2010_2_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bdi_2010_2_3
http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-podderzhka-professionalnogo-obrazovaniya-molodezhi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-krasnoyarskom-krae


obrazovaniya-molodezhi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-

krasnoyarskom-krae.  

У статті проаналізовано діяльність Державної універсальної наукової 

бібліотеки Красноярського краю щодо реалізації проекту, мета якого 

забезпечення інформаційної та соціально-культурної підтримки молоді з 

обмеженими можливостями здоров'я в закладах початкової, середньої та 

вищої освіти.  

132. Информационные ресурсы библиотек для пользователей с 

ограниченными возможностями: история и перспективы / Н. Э. Кунанец, 

В. И. Кут, А. А. Лозицкий, В. В. Пасичник // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – 

№ 8. – С. 33–39. – Библиогр.: 10 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2012/8/ntb_8_3_2012-

%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-.pdf.  

Розглянуто проблеми бібліотечного обслуговування користувачів з 

обмеженими можливостями здоров’я, розв’язання яких стало можливим 

завдяки впровадженню нових інформаційних технологій. 

133. Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з 

особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів 

із урахуванням нозологій / В. Кут, В. Пасічник, Н. Кунанець [та ін.] // Вісн. 

Тернопіл. нац. техн. ун-ту / Тернопіл. нац. техн. ун-т. – Тернопіль, 2014. – 

№ 3. – С. 188–201. – Бібліогр.: 16 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tstub_2014_3_23.pdf. 

Cформульовано концептуальні засади розвитку бібліотечних технологій 

для осіб з особливими потребами, що грунтуються на застосуванні сучасних 

мультимедійних інформаційних технологій та методології створення 

консолідованого інформаційного ресурсу, орієнтованого на обслуговування 

таких користувачів. Визначено роль електронних бібліотек, зорієнтованих 

на обслуговування осіб з вадами здоров’я як елементів системи соціальних 

комунікацій. 

134. Коновалова, М. П. Пути повышения роли библиотек для слепых в 

реализации Национальной программы поддержки и развития чтения / Мария 

Павловна Коновалова // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 53–60. – 

Библиогр.: 9 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://www.rsl.ru/datadocs/bibliotekovedenie_02_2010.pdf#page=54.  

У публікації порушується проблема ролі бібліотеки у відродженні 

постійної потреби в читанні. Узагальнено досвід роботи з користувачами, 

які мають фізичні обмеження, на базі Калузького регіону. Подано 

структурну модель бібліотеки «освітянсько-комунікаційного» типу і 

авторський погляд на реалізацію Національної програми підтримки й 

розвитку читання. 

135. Коновалова, М. П. Технические средства реабилитации для людей 

с ограниченными физическими возможностями / Мария Павловна 

http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-podderzhka-professionalnogo-obrazovaniya-molodezhi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-krasnoyarskom-krae
http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-podderzhka-professionalnogo-obrazovaniya-molodezhi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-krasnoyarskom-krae
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2012/8/ntb_8_3_2012-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-.pdf
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2012/8/ntb_8_3_2012-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tstub_2014_3_23.pdf
http://www.rsl.ru/datadocs/bibliotekovedenie_02_2010.pdf#page=54
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Коновалова, Ольга Юрьевна Жарова // Библиотековедение. – 2010. – № 5. – 

С. 43–47. – Библиогр.: 12 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://www.rsl.ru/datadocs/bibliotekovedenie_05_2010.pdf#page=44 ; № 6. – 

С. 42–45. – Библиогр.: 12 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://www.rsl.ru/datadocs/bibliotekovedenie_06_2010.pdf#page=43.  

Розповідається про сучасні технічні засоби реабілітації в спеціальних 

бібліотеках. Розглядається вплив сучасних технологій на доступ до 

інформації людей з обмеженими фізичними можливостями. Наведено досвід 

роботи з інвалідами всіх категорій на базі Калузької обласної спеціальної 

бібліотеки для сліпих ім. М. Островського. 

136. Кунанець, Н. Е. Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

користувачів з особливими потребами: стан та перспективи / Н. Е. Кунанець 

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 3. – 

С. 22–26. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в Інтеренті: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=bdi_2013_3_6. 

У статті розглянуто проблеми, що властиві обслуговуванню 

користувачів з особливими потребами в бібліотеках України, подано 

концепцію системи інформаційно-бібліотечного обслуговування цієї 

категорії користувачів. 

137. Кунанець, Н. Е. Вибір складових елементів системи 

дистанційного бібліотечного обслуговування користувачів із особливими 

потребами / Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник, В. І. Кут // Наук. вісн. НЛТУ 

України : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2014. – 

Вип. 24.7. – С. 377–383 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в 

Інтеренті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.7_62.pdf.  

Розглянуто особливості застосування методів вибору найкращих 

варіантів композицій структурних елементів інформаційних технологій для 

забезпечення дистанційного інформаційно-бібліотечного обслуговування 

користувачів з особливими потребами. Запропоновано використовувати 

методи оптимального розподілу ваг альтернативних інструментальних 

програмно-алгоритмічних платформ, що дає змогу за допомогою методу 

попарних порівнянь обрати найефективніший програмний продукт для 

виконання поставленого завдання. Проведено обчислювальний експеримент з 

побудовою гіпотетичних матриць. 

138. Кунанець, Н. Е. Диференційоване обслуговування користувачів з 

особливими потребами [Електронний ресурс] / Кунанець Наталія Едуардівна 

// Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку 

цифрових інформаційних ресурсів : міжнар. наук. конф., 8 жовт. 2013 р. 

http://www.rsl.ru/datadocs/bibliotekovedenie_05_2010.pdf#page=44
http://www.rsl.ru/datadocs/bibliotekovedenie_06_2010.pdf#page=43
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bdi_2013_3_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bdi_2013_3_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bdi_2013_3_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bdi_2013_3_6
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.7_62.pdf


/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Текст. дані. – 

Київ, 2013. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/176 

(дата звернення: 11.03.15). – Назва з екрана. 

У тезах доповіді презентовано інформаційні технології, що сприяють 

доступу до інформації осіб з особливими потребами. 

139. Кунанець, Н. Е. Електронні бібліотеки: обслуговування осіб з 

особливими потребами / Н. Кунанець, О. Малиновський // Вісн. Нац. ун-ту 

«Львівська політехніка» / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2014. – 

№ 800 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 27–34. – 

Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/VNULPKNIT_2014_800_7.pdf. 

Розглянуто методи підвищення ефективності подання інформації за 

допомогою мультимедійних технологій. Проаналізовано особливості 

формування мультимедійного інформаційного контенту для користувачів з 

особливими потребами. У роботі розглянуто електронну бібліотеку як 

інформаційну систему, в якій формується та нагромаджується контент з 

різних джерел, сортується, структурується та інтелектуально 

опрацьовується. Запропоновано набір інформаційно-технологічних послуг, 

що робить мультимедійний інформаційний контент доступним для 

користувачів з різними формами нозології. 

140. Кунанець, Н. Е. Інформаційні ресурси бібліотек для людей з 

особливими потребами: стан та перспективи / Наталія Кунанець, Олександр 

Лозицький, Володимир Пасічник // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 10. – С. 28–

32 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_10_8.pdf.  

У статті розглянуто можливості бібліотек щодо надання інформаційної 

підтримки людям з особливими потребами, що стало можливим завдяки 

застосуванню новітніх комп'ютерних технологій. 

141. Кунанець, Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування 

користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : монографія 

/ Н. Е. Кунанець ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Галицька вид. 

спілка, 2013. – 439 с. 

У монографії розглядається формування системи 

інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів з особливими 

потребами. Акцентується увага на методологічних засадах, кадровому 

забезпеченні, технологічних засадах функціонування й формуванні 

інформаційного контенту. Наголошується на необхідності запровадження 

механізмів інклюзивного інформаційно-бібліотечного обслуговування цієї 

категорії користувачів. 

142. Кунанець, Н. Е. Основні аспекти інформаційно-бібліотечного 

обслуговування інвалідів в електронних бібліотеках з мультимедійним 

вмістом / Наталя Кунанець, Остап Малиновський // Інформація, комунікація, 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/176
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPKNIT_2014_800_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPKNIT_2014_800_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_10_8.pdf
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суспільство = Information, communication, society : матеріали 3-ї Міжнар. 

наук. конф. ІКС-2014, 21–24 трав. 2014 р., Львів – Славське / Нац. ун-т 

«Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів, 2014. – С. 302–303. – Бібліогр.: 

3 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25035/1/144-302-303.pdf.  

У досліджнні проаналізовано аспекти диференційованого напряму 

надання бібліотечно-інформаційних послуг з використанням інформаційних 

технологій для реалізації методів і засобів інформаційного обслуговування в 

електронних бібліотеках користувачів з різними формами нозологій. 

143. Локоть, Н. Я. Обслуговування людей з обмеженими фізичними 

можливостями в обласних публічних бібліотеках [Електронний ресурс] 

/ Локоть Н. Я. // Наукова конференція «Бібліотека для сліпих – важлива ланка 

інтеграції інвалідів по зору: досягнення, проблеми та перспективи», 4–

5 жовтня 2011 р., м. Київ / Центр. спец. б-ка для сліпих ім. М. Островського. 

– Текст. дані. – Луганськ, 2011. – Режим доступу: 

http://www.library.lg.ua/ukr/kollegam_public.php?filename=2011_10_20_10_33_

33.html (дата звернення: 11.03.15). – Назва з екрана.  

У статті висвітлено досвід Інформаційно-ресурсного центру для людей з 

особливими потребами «Джерело» Луганської ОУНБ ім. О. М. Горького. 

144. Мартюшова, О. В. Інформаційно-ресурсний центр для людей із 

обмеженими можливостями в публічній бібліотеці / О. Мартюшова // Бібл. 

планета. – 2011. – № 2. – С. 24–25. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_2_9. 

У статті висвітлено досвід діяльності Інформаційно-ресурсного центру 

бібліотеки-філії № 17 Сумської міської централізованої бібліотечної 

системи. 

145. Обслуговування людей з обмеженими можливостями : метод. 

поради / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. 

облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського ; [уклад: 

Шейчук В. В., Поліщук Н. П.]. – Хмельницький : [б. в.], 2013. – 50 с. – Текст 

доступний в Інтернеті: http://www.ounb.km.ua/vidanya/2013/inval.pdf.  

Видання містить методичні поради щодо організації бібліотечного 

обслуговування людей з обмеженими можливостями, зокрема за допомогою 

Інтернет-ресурсів. Подано інформацію про організацію дозвілля та 

соціального захисту населення Хмельниччини.  

146. Покотило, Ю. І. Сучасна бібліотека – провідник у роботі з 

соціалізації підлітків та молоді з особливими потребами / Ю. Покотило 

// Бібл. планета. – 2014. – № 3. – С. 13–15. 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25035/1/144-302-303.pdf
http://www.library.lg.ua/ukr/kollegam_public.php?filename=2011_10_20_10_33_33.html
http://www.library.lg.ua/ukr/kollegam_public.php?filename=2011_10_20_10_33_33.html
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_2_9
http://www.ounb.km.ua/vidanya/2013/inval.pdf


У статті висвітлено досвід діяльності сектору «Інклюзивний читальний 

зал» Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега 

Ольжича щодо забезпечення конституційних прав людей з обмеженими 

фізичними можливостями на вільний доступ до інформації. 

147. Полякова, В. С. Совершенствование системы доступа к 

информационным ресурсам для людей с ограниченными возможностями в 

Узбекестане / В. С. Полякова // Библиотечное дело – 2012: библиотечно-

информационная дятельность в пространстве науки, культуры и 

образования : Скворцовские чтения : материалы семнадцатой междунар. 

науч. конф. (25–26 апр. 2012 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка [и др.]. – М., 

2012. – Ч. 2. – С. 82–85. 

У статті окреслено проблеми інформаційного забезпечення осіб з 

обмеженими можливостями та шляхи їх подолання.  

148. Прокопенко, Л. С. Центральна бібліотека імені М. Островського 

УТОС як провідна установа з інформаційного обслуговування для 

слабозорих та сліпих / Л. С. Прокопенко, З. А. Смірнова // Інформаційні 

технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і 

освіти : тези доп. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 листоп. 2013 р., 

м. Київ / Європ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – С. 108–111. – Бібліогр.: 5 назв. 

Охарактеризовано основні напрями діяльності Центральної бібліотеки 

імені М. Островського УТОС як провідної установи з інформаційного 

обслуговування для слабозорих та сліпих. Визначено перспективи 

удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з вадами 

зору. Подано статистичні дані щодо забезпечення інформаційних потреб 

людей з вадами зору. 

149. Роденко, Н. Ю. Интегрированное библиотечное обслуживание 

пользователей с ограниченными возможностями и их социокультурная 

реабилитация в Украине / Н. Ю. Роденко // Библиотечное дело – 2012: 

библиотечно-информационная дятельность в пространстве науки, культуры и 

образования : Скворцовские чтения : материалы семнадцатой междунар. 

науч. конф. (25–26 апр. 2012 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка [и др.]. – М., 

2012. – Ч. 2. – С. 216–218. 

У статті проаналізовано досвід бібліотек України щодо розвитку 

системи бібліотечного обслуговування користувачів з обмеженими 

можливостями. 

150. Стародубцева, Л. В. Простые рецепты помощи: библиотечное 

обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья / Лариса 

Вячеславовна Стародубцева // Б-ка в шк. – 2014. – № 9. – С. 22–26. 

У статті висвітлено діяльність муніципальних бібліотек м. Кемерово 

щодо обслуговування користувачів з обмеженими можливостями здоров’я. 
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РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК: ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
4.1. Інформаційне забезпечення професійної діяльності 

користувачів бібліотек 

151. Артамонова, Н. О. Роль підрозділів з наукової медичної 

інформації в інформаційному забезпеченні інновацій / Неоніла Артамонова 

// Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 4. – С. 29–34. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_4_10.pdf. 

Розкрито сутність інформаційного забезпечення (ІЗ) інновацій, 

проаналізовано роль підрозділів з наукової медичної інформації в ІЗ науково-

дослідних робіт. Охарактеризовано трансформацію функцій наукової 

інформаційної діяльності відповідно до сучасних вимог. 

152. Артамонова, Н. О. Система інформаційного забезпечення 

медичної науки в Україні : монографія / Н. О. Артамонова ; Харків. держ. 

акад. культури. – Харків : Міськдрук, 2010. – 371 с. : табл., іл. – Бібліогр.: 

с. 311–370. 

У монографії запропоновано концептуальну модель та викладено 

перспективи розвитку системи інформаційного забезпечення медичної науки 

з урахуванням гармонійного поєднання всіх її підсистем і створення в ній 

єдиного інформаційного простору. 

153. Баланюк, Т. М. Інформаційно-бібліографічна діяльність 

бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського / Т. М. Баланюк // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки 

України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий 

інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та 

забезпечення доступу. – С. 287–294. – Бібліогр.: 8 назв.  

У статті розглядаються різні форми і методи інформаційно-

бібліографічної діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, що спрямована на задоволення 

інформаційних потреб студентів і викладачів.  

154. Березкина, Н. Ю. Информационное обеспечение науки Беларуси: 

от рукописей к электронной библиотеке / Наталья Березкина // Бібл. вісн. – 

2010. – № 1. – С. 49–52. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2010_1_8.pdf. 

У статті висвітлено досвід ЦНБ НАН Білорусі щодо задоволення 

інформаційних потреб користувачів. Поряд з традиційними читальними 

залами визанчено тенденцію до створення спеціалізованих інформаційних 

центрів, таких, як Центр Інтернет-доступу до електронних наукових 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2010_4_10.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2010_1_8.pdf


ресурсів, Центр довідково-інформаційного обслуговування, Екологічний 

інформаційний центр «Еко-Інфо». 

155. Бєлінська, В. М. Інституційний репозитарій як інструмент 

інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-

дослідницької діяльності ЧДІЕУ / Валентина Бєлінська, Наталія Мороз 

// Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 8. – С. 22–24. – Бібліогр.: 3 назви. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_8_7.pdf. 

У статті розглядаються стратегічні напрями створення та розвитку 

репозитарію в Науковій бібліотеці Чернігівського державного інституту 

економіки і управління, механізми їх реалізації. Визначено роль бібліотеки в 

процесі розвитку інституційного репозитарію, його місце в міжнародному 

та регіональному бібліотечно-інформаційному просторі. 

156. Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, 

фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи 

розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–27 трав. 2011 р. 

/ Нац. наук. мед. б-ка України [та ін.]. – Харків, 2011. – 107 с. – Матеріали 

конференції доступні в Інтернеті: 

http://lib.nuph.edu.ua/files/exhibitions/materiali_konf.pdf.  

У матеріалах конференції висвітлено питання ролі й місця медичних 

бібліотек України в сучасному інформаційному просторі держави. 

157. Вербова, В. В. Вибіркове розповсюдження інформації: теорія та 

досвід впровадження в Державній науково-педагогічній бібліотеці України 

ім. В. О. Сухомлинського / Віта Вербова // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 7. – 

С. 24–27. – Бібліогр.: 22 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_7_8. 

У статті аналізується теоретичний підхід до проблеми вибіркового 

розповсюдження інформації в Україні та зарубіжних країнах. Висвітлено 

результати діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з 

впровадження системи вибіркового розповсюдження інформації для 

інформаційно-бібліографічного забезпечення досліджень науковців НАПН 

України, окреслено перспективи розвитку цього напряму. 

158. Вербова, В. В. Науково-бібліографічне інформування 

абонентів-членів Президії НАПН України та науковців НАПН України по 

системі вибіркового розповсюдження інформації / В. В. Вербова 

// Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія 

/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – 

С. 146–151 : табл. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf.  

У дослідженні доведено, що система вибіркового розповсюдження 

інформації є однією з найефективніших форм інформаційного забезпечення. 

Система дає можливість швидко та якісно довести до відома користувачів 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_8_7.pdf
http://lib.nuph.edu.ua/files/exhibitions/materiali_konf.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_7_8
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
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необхідну їм інформацію.  

159. Вергунов, В. А. Державна наукова сільськогосподарська 

бібліотека Національної академії аграрних наук України в галузевому 

інформаційному просторі ХХІ століття: завдання та шляхи інноваційного 

вирішення / В. А. Вергунов // Бібліотеконавство. Документознавство. 

Інформологія. – 2010. – № 3. – С. 5–14. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2010_3_2. 

У статті розглянуто проблеми та шляхи розв’язання галузевим 

депозитарієм сільськогосподарської та лісотехнічної літератури – ДНСГБ 

НААН України – питань інформаційно-бібліотечного супроводження 

наукового забезпечення агропромислового виробництва та освітньої 

підготовки фахівців у ХХІ ст. 

160. Вергунов, В. А. Інформаційне забезпечення агропромислового 

комплексу України з метою підвищення конкурентоздатності 

сільськогосподарської продукції : (наук.-метод. рек.) 

/ В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, НААН України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2012. – 68 с. 

Метою видання є поліпшення інформаційно-бібліографічного 

забезпечення агропромислового комплексу України. 

161. Гранчак, Т. Ю. Бібліотека в інформаційному супроводі 

управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : 

монографія / Тетяна Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 184 c. – Текст монографії доступний в 

Інтернеті: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/k2014.pdf.  

У монографії висвітлено участь бібліотек та їхніх 

інформаційно-аналітичних підрозділів у забезпеченні інформаційного 

супроводу процесів управління суспільним розвитком. Проаналізовано досвід 

функціонування бібліотечних структур у системі політико-комунікаційних 

взаємодій у різних соціально-економічних і суспільно-політичних умовах. 

Обґрунтовано можливості бібліотек у забезпеченні інформаційного 

підґрунтя прийняття управлінських рішень, розкрито специфіку їх 

функціонування як інформаційної бази, каналу та суб’єкта політичної 

комунікації. 

162. Думік, О. М. Роль наукової бібліотеки ІРГ НААНУ в 

інформаційному забезпеченні рибогосподарської науки / О. М. Думік 

// Рибогосподарська наука України. – 2010. – № 1. – С. 25–27. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rnu_2010_1_7.pdf. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2010_3_2
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/k2014.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rnu_2010_1_7.pdf


Висвітлено діяльність бібліотеки Інституту рибного господарства 

НААН України як складової інформаційно-бібліотечного забезпечення 

наукового процесу в рибництві. 

163. Зоріна, Н. Є. Задоволення інформаційних потреб користувачів 

шляхом змістового опрацювання наукових збірників / Наталія Зоріна // Наук. 

пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 201–210. – 

Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2010_28_20.pdf. 

Статтю присвячено проблемі задоволення інформаційних потреб 

користувачів шляхом аналітико-синтетичного опрацювання наукових 

збірників у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Розглядаються 

особливості процесу аналітико-синтетичного опрацювання збірників 

наукових праць і перспективи розвитку цього напряму діяльності. 

164. Ігнатенко, В. М. Бібліотека: забезпечення інформаційних потреб 

маркетологів / Валентина Ігнатенко // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 8. – 

С. 18–21. – Бібліогр.: 21 назва. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_8_7.pdf. 

Проаналізовано досвід вироблення нової моделі сучасної бібліотеки, 

здобуття її співробітниками навичок використання елементів маркетингу, 

зокрема забезпечення інформаційних потреб фахівців різних галузей 

економіки. 

165. Ігнатюк, М. В. Проблеми та перспективи 

бібліотечно-інформаційного обслуговування аграрної галузі України в 

умовах реформи місцевого самоврядування (на прикладі Житомирського 

регіону) [Електронний ресурс] / Ігнатюк Марина Вікторівна // Бібліотека. 

Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. / НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Текст. дані. – 

Київ, 2015. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/695 

(дата звернення: 9.11.15). – Назва з екрана. 

Окреслено проблеми й визначено перспективи бібліотечно-

інформаційного обслуговування аграрної галузі Житомирського регіону в 

умовах реформи місцевого самоврядування при децентралізації влади.  

166. Кононученко, Л. І. Діяльність обласних універсальних наукових 

бібліотек України по забезпеченню інформаційних потреб користувачів 

(кінець ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис... канд. культурології : 

спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Кононученко Людмила 

Іванівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с.  

Досліджено контингент сучасних користувачів обласних універсальних 

наукових бібліотек. Визначено особливості інформаційних потреб (ІП) 

користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України у 1990 рр. і 

першому десятиріччі XXI ст. та розкрито соціально-культурні чинники, що 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_28_20.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_28_20.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_8_7.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/695
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вплинули на їх динаміку. Узагальнено досвід обласних універсальних наукових 

бібліотек України із забезпечення ІП користувачів. Виявлено ефективні 

форми інноваційної діяльності обласних універсальних наукових бібліотек 

України. Запропоновано перспективні напрями діяльності обласних 

універсальних наукових бібліотек із забезпечення ІП користувачів. 

167. Кулицький, С. П. Потенційні конкурентні переваги наукової 

бібліотеки в інформаційному забезпеченні української економіки / Сергій 

Кулицький // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 33–50. – 

Бібліогр.: 16 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_30_3.pdf. 

У статті зроблено спробу адаптації деяких ключових положень теорії 

конкуренції до умов роботи великої наукової бібліотеки в Україні. 

Розглядаються механізми вибору найкращих для наукової бібліотеки 

стратегій конкуренції при інформаційному забезпеченні української 

економіки. Аналіз проведено диференційовано щодо інформаційних послуг 

наукової бібліотеки й інформаційних продуктів, що нею пропонуються. 

168. Лебедюк, О. О. Забезпечення інформаційних потреб студентів 

педагогічного ВНЗ у процесі науково-дослідницької роботи / О. О. Лебедюк 

// Вісн. Харків. держ. акад. культури / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 

2011. – Вип. 34. – С. 235–242. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2011_34_26.pdf. 

У дослідженні автором зроблено висновок, що інформаційні потреби 

необхідно не тільки формувати і визначати, а й навчати студентів 

самостійного пошуку та аналізу інформації. Провідну роль у цьому процесі 

відіграє бібліотека ВНЗ, яка збирає, зберігає, поширює інформацію.  

169. Левченко, О. И. Информационно-библиотечное обслуживание 

ученых: современное состояние и основные направления развития / Ольга 

Ивановна Левченко // Библиотековедение. – 2012. – № 4. – С. 116–122. – 

Библиогр.: 5 назв. 

У статті розглядаються питання інформаційного забезпечення 

користувачів академічних спеціальних бібліотек в умовах сучасних форм 

організації наукових досліджень; необхідність поєднання централізації та 

децентралізації в інформаційному супроводі наукових досліджень. 

Наголошується на особливому значенні бібліотек науково-дослідних установ 

у наданні інформації безпосередньо на робоче місце вченого. 

170. Лиховид, Т. Ф. Библиографическое и информационное 

обеспечение языкознания / Т. Ф. Лиховид, Д. А. Ковалева // Библиография. – 

2011. – № 6. – С. 22–27. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2011_34_26.pdf


У статті розглядається становлення та сучасний стан бібліографічного 

та інформаційного обслуговування наукових досліджень в галузі 

мовознавства. 

171. Ляхоцька, Л. Л. Інформаційне забезпечення наукової діяльності 

навчального закладу післядипломної педагогічної освіти / Лариса Ляхоцька 

// Нова пед. думка. – 2014. – № 2. – С. 9–12. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2014_2_4.pdf. 

У статті розкрито проблему інформаційного забезпечення наукової 

діяльності навчального закладу післядипломної педагогічної освіти як одного 

зі стратегічних напрямів розвитку його наукової діяльності.  

172. Масловська, С. М. Забезпечення професійних потреб фахівців 

бібліотечної сфери в контексті формування бібліотекознавчих інформаційних 

ресурсів / Масловська С. М. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали 

міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2015. – 

Ч. 1. – С. 92–95. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/555.  

У статті представлено досвід інформаційної діяльності читального залу 

бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського щодо забезпечення професійних потреб фахівців 

бібліотечно-інформаційної сфери. 

173. Медянкина, И. П. Проблемы и возможности организации 

информационно-библиотечного сопровождения учебного процесса в системе 

дистанционного образования / И. П. Медянкина // Науч. и техн. б-ки. – 

2011. – № 7. – С. 18–26 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – Текст статьи доступен в 

Интернете: 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2011&num=7&art

=2.  

Представлено аналіз результатів дослідження щодо можливості 

доступу до інформації студентів, які навчаються з використанням 

дистанційних технологій, визначено їх інформаційні потреби. 

174. Натаров, О. О. Роль наукової бібліотеки в інформаційному 

забезпеченні розвитку правової культури / Олег Натаров // Наук. пр. Нац. 

б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 147–159. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2014_39_14.pdf. 

Стаття присвячена розкриттю значення діяльності бібліотек у 

формуванні правової культури. Проаналізовано, зокрема, сучасний стан 

інформування в правовій сфері користувачів бібліотекою – інформаційним, 

культурним, освітнім закладом, що має упорядкований фонд документів, 

доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2014_2_4.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/555
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2011&num=7&art=2
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2011&num=7&art=2
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_14.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_14.pdf
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забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та 

інших потреб користувачів.  

175. Несін, В. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення професійної 

діяльності користувачів сільської бібліотеки / В. П. Несін 

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – 

С. 58–61. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2013_2_12.pdf.  

У статті проаналізовано форми бібліотечно-інформаційного 

забезпечення професійної діяльності основних категорій користувачів 

сільської бібліотеки в умовах стрімкого розвитку інноваційних технологій. 

176. Овсяннікова, Л. М. Концептуальна модель розвитку системи 

інформаційного забезпечення медичної науки в Україні / Людмила 

Овсяннікова, Неоніла Артамонова // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 6. – С. 24–

30. – Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_6_9.pdf. 

Обґрунтовується концептуальна модель розвитку системи 

інформаційного забезпечення наукової та інноваційної діяльності в медичній 

галузі України з метою підвищення ефективності її функціонування 

177. Опря, Т. М. Інформаційно-бібліографічна діяльність наукової 

бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка: традиції та інновації / Т. М. Опря // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. 

ун-ту ім. І. Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство 

/ Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 

Вип. 4. – С. 254–261. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_50. 

У статті висвітлюється досвід інформаційно-бібліографічної 

діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, спрямованої на накопичення й створення 

інформаційних ресурсів та забезпечення вільного й необмеженого доступу 

до них. 

178. Пасмор, Ю. В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення правової 

науки в Україні: напрями консолідації : автореф. дис... канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство» / Пасмор Юлія Вікторівна ; Харків. держ. акад. 

культури. – Харків, 2011. – 20 с. – Текст автореферату доступний в Інтернеті: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.  

Теоретично обґрунтовано напрями консолідації як стратегії розвитку 

бібліотечно-інформаційного забезпечення правової науки в Україні в сучасній 

системі соціальних комунікацій. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2013_2_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_6_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_50
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe


179. Подрезова, М. А. Информационное обеспечение науки и 

образования в научной библиотеке ОНУ имени И. И. Мечникова 

/ М. А. Подрезова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, 

бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 1. – С. 221–229. – 

Библиогр.: 11 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://readera.org/article/yenformatsyeonnoe-obespechenyee-naukye-ye-

10118673.html.  

У статті викладено основні тенденції діяльності Наукової бібліотеки 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова щодо 

інформаційного забезпечення науки та освіти. Висвітлено роботу 

університетської бібліотеки як повноправного учасника науково-дослідної 

діяльності вузу. 

180. Поліщук, М. О. Модернізація вищої освіти та роль 

бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури 

студента / М. О. Поліщук // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, 

бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т. 19, вип. 1. – С. 134–136. – 

Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Vonu_bbk_2014_19_1_15.pdf. 

У статті викладено основні напрями розвитку бібліотек ВНЗ України, 

що розглядаються як інформаційна підтримка навчального й наукового 

процесу. Висвітлюються роль бібліотек та значення інноваційних 

бібліотечних технологій у формуванні інформаційної культури студентів. 

181. Протопопова, Е. Н. Информационное обеспечение 

инновационного развития приграничных территорий / Е. Н. Протопопова 

// Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 12. – С. 17–19. – Текст статьи доступен в 

Интернете: 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=12&ar

t=3.  

У статті висвітлено досвід співробітництва Брянської обласної наукової 

універсальної бібліотеки імені Ф. І. Тютчева й Республіканської 

науково-технічної бібліотеки Республіки Білорусь щодо інформаційного 

забезпечення інноваційної діяльності бібліотек прикордонних територій. 

182. Проценко, Т. В. Комунікаційні канали та засоби задоволення 

інформаційних потреб сімейних лікарів / Тамара Проценко // Вісн. Кн. 

палати. – 2013. – № 10. – С. 24–27. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_10_8.pdf. 

Проаналізовано роль вітчизняних бібліотек, зокрема медичного профілю, 

у задоволенні інформаційних потреб сімейних лікарів. Визначено канали 

надання їм наукової медичної інформації, засоби її передавання. 

183. Рогова, П. І. Державна науково-педагогічна бібліотека України 

імені В. О. Сухомлинського та її роль в інноваційному розвитку вітчизняної 

http://readera.org/article/yenformatsyeonnoe-obespechenyee-naukye-ye-10118673.html
http://readera.org/article/yenformatsyeonnoe-obespechenyee-naukye-ye-10118673.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_bbk_2014_19_1_15.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_bbk_2014_19_1_15.pdf
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=12&art=3
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=12&art=3
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науки і освіти / Павла Рогова // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 55–

60. – Бібліогр.: 13 назв. 

У статті висвітлено здобутки науково-дослідної та практичної 

діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо інформаційного 

забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної науки й освіти. 

184. Романуха, З. В. Бібліографічне інформування споживачів: 

термінологічний підхід / Зоя Романуха // Термінологія документознавства та 

суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури України, Київ. нац. ун-

т культури і мистецтв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 88–97. – Бібліогр.: 

30 назв. 

Розглянуто процес формування поняття «бібліографічне інформування 

споживачів», значення й тлумачення цього терміна. 

185. Романченко, І. Г. Інформаційно-бібліотечне забезпечення освіти і 

науки в Україні / Романченко Інна Григорівна // Бібліотека. Наука. 

Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. 

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України 

[та ін.] – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 108–110. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/679. 

У статті окреслено основні завдання інформаційно-бібліотечного 

забезпечення освіти й науки в Україні, зокрема – розробка 

загальнодержавних програм і проектів розвитку та використання науково-

освітніх інформаційних ресурсів; організація доступу до регіональних, 

національних і світових науково-освітніх інформаційних ресурсів; 

систематичне інформування користувачів про існуючі та нові науково-

освітні інформаційно-бібліотечні ресурси; уніфікація науково-освітніх 

інформаційно-бібліотечних ресурсів; ведення в бібліотечних установах 

постійно діючого навчання, тренінгів з інформаційної культури 

користувачів; забезпечення отримання інформаційно-бібліотечними 

працівниками безперервної професійної освіти тощо. 

186. Самчук, Л. І. Досвід діяльності Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо 

інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень 

Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс] 

/ Самчук Лариса Іванівна // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. 

наук. фах. вид. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Т. 45, № 1. – С. 176–186. – 

Бібліогр.: 28 назв. – Режим доступу: 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1173/888#.VPViu466-1s (дата 

звернення: 13.03.15). – Назва з екрана. 

У статті висвітлено результати діяльності ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського упродовж 2002–2014 рр. з інформаційно-

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/679
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1173/888#.VPViu466-1s


бібліографічного забезпечення наукових досліджень Національної академії 

педагогічних наук України, спрямованого на розв’язання проблем, що 

постали перед освітянською галуззю України на сучасному етапі. Окреслено 

перспективи діяльності бібліотеки в цьому напрямі. 

187. Трачук, Л. Ф. Еволюція бібліографічного інформування – від 

«інформаційно-бібліографічного обслуговування» до «електронного 

бібліографічного інформування споживачів» / Людмила Трачук // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 465–479. – 

Бібліогр.: 29 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2013_35_47.pdf. 

Розглядаються розвиток поняття «бібліографічне інформування 

споживачів» та особливості використання бібліографічного обслуговування 

в бібліотеках від його зародження до сучасності. 

188. Трескова, П. П. Информационное обеспечение науки: проблемы 

интеграции и координации деятельности региональных библиотек при 

выполнении междисциплинарных и совместных проектов / П. П. Трескова 

// Библиосфера. – 2011. – № 2. – С. 67–73. 

Описано досвід інформаційного забезпечення міждисциплінарних 

наукових досліджень в Центральній науковій бібліотеці Уральського 

відділення РАН. 

189. Харыбина, Т. Н. Роль Центральной библиотеки Пущинского 

научного центра РАН в обеспечении научных исследований патентной 

информацией / Т. Н. Харыбина, Ю. В. Мохначева // Библиотеки 

национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции 

развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. б-ка Украины 

им. В. И. Вернадского [и др.]. – 2012. – Вып. 10. – С. 174–179. – Библиогр.: 

4 назв. – Текст статьи доступен в Интернете:  http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/bnan_2012_10_21.pdf.  

У статті розглядаються основні напрями роботи ЦБ Пущинського 

наукового центру РАН з інформаційного забезпечення вчених патентною 

інформацією. Всебічно аналізуються процеси накопичення, розповсюдження, 

аналізу й ефективності використання патентної інформації та 

документації. 

Див. також № 323, 330. 

4.2. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек у контексті 

сучасних суспільних потреб 

190. Авдонина, Н. А. Методическое обеспечение 

справочно-библиографического обслуживания / Н. А. Авдонина, 

Н. С. Масловская // Библиография. – 2012. – № 1. – С. 65–67. – Текст статьи 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_35_47.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_35_47.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2012_10_21.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2012_10_21.pdf
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доступен в Интернете: 

http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Bblgrf_2012_%E2%84%96%201_65.pdf. 

Автори розглядають різні напрями методичного забезпечення довідково-

бібліографічного обслуговування в Російській державній бібліотеці. У 

статті висвітлено різні форми обслуговування користувачів у цій 

бібліотеці, наголошено на важливості формування єдиної системи 

документів, що підвищує ефективність довідково-бібліографічного 

обслуговування. 

191. Авдонина, Н. А. СБО: эффективность и качество / Н. А. Авдонина, 

Н. С. Масловская // Мир библиогр. – 2010. – № 5. – С. 2–4.  

У статті розглянуто питання щодо методичного забезпечення 

довідково-бібліографічного обслуговування в Російській державній 

бібліотеці. 

192. Бродик, З. В. Відділ науково-дослідної та інформаційно-довідкової 

роботи / Зоряна Бродик // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України 

ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. / Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – 

Львів, 2010. – Вип. 2. – С. 292–303. – Бібліогр.: 29 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: www.lsl.lviv.ua/data/history/Brodyk.doc.  

У статті подається коротка історія відділу науково-дослідної та 

інформаційно-довідкової роботи Львівської національної наукової бібліотеки 

України імені В. Стефаника з 1939 р. і до цього часу, наводяться відомості 

про книжкові виставки та інформаційно-довідкову діяльність. 

193. Вербова, В. В. Довідково-бібліографічне обслуговування, 

підготовка та видання бібліографічних покажчиків / В. В. Вербова, 

Л. О. Пономаренко // Інформаційна діяльність Державної науково-

педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи 

розвитку : монографія / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – С. 129–146. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf.  

У дослідженні проаналізовано довідково-бібліографічну діяльність (ДБД) 

як складову частину науково-інформаційної діяльності ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. Визначено основні напрями ДБД, окреслено 

перспективи розвитку довідково-бібліографічного обслуговування. 

Розглянуто основну вторинну продукцію ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського – бібліографічні покажчики.  

194. Горшкова, Т. Р. Методологическое обоснование оценки 

оперативного справочно-библиографического обслуживания : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : специальность 05.25.03 «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение» / Горшкова Татьяна Ростиславовна ; 

http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/Bblgrf_2012_№%201_65.pdf
http://www.lsl.lviv.ua/data/history/Brodyk.doc
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf


ФГУ «Российская государственная библиотека». – М., 2010. – 22 с. – Текст 

автореферата доступен в Интернете: 

http://www.dissercat.com/content/metodologicheskoe-obosnovanie-otsenki-

operativnogo-spravochno-bibliograficheskogo-obsluzhiva.  

Здійснено характеристику оперативного довідково-бібліографічного 

обслуговування з позиції його оцінки, проаналізовано дослідження 

довідково-бібліографічного обслуговування в російській літературі 1920–

2008 рр. Запропоновано основні параметри узагальненої оцінки результатів 

оперативного довідково-бібліографічного обслуговування. 

195. Добко, Т. В. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну 

діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Тетяна Добко 

// Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 24–38. – Бібліогр.: 

33 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2013_35_4.pdf. 

Висвітлено вплив Інтернету на організацію довідково-бібліографічної 

діяльності, проаналізовано зарубіжний досвід довідкового забезпечення 

користувачів в електронному середовищі. Приділено увагу навігаторській 

функції довідково-бібліографічних служб з організації та використання 

інформаційних ресурсів, сприяння розвитку самообслуговування 

користувачів. 

196. Добко, Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН 

України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни 

інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. – перше десятиліття 

ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 

«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Добко Тетяна 

Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 

2013. – 33 с. 

Досліджено довідково-бібліографічну діяльність (ДБД) бібліотек НАН 

України, виділено етапи розвитку і доведено наступність традицій та 

необхідність впровадження інновацій у діяльність наукових бібліотек у 

період інформаційної трансформації суспільства. Розглянуто традиційний і 

сучасний понятійний апарат цієї сфери бібліографознавства. Запропоновано 

концептуальні підходи до організації ДБД відповідно до зміни інформаційно-

комунікаційних технологій, потреб користувачів і суспільних пріоритетів. 

Проаналізовано зарубіжний досвід довідково-інформаційної діяльності в 

електронному середовищі, окреслено перспективу її розвитку за умов 

невпинного зростання обсягів інформаційних ресурсів. Розроблено 

методологічні, технологічні та організаційні засади довідково-

бібліографічного обслуговування. Визначено оптимальну організацію 

довідково-бібліографічних служб та перспектив їх розвитку в період 

інформаційної глобалізації. 

http://www.dissercat.com/content/metodologicheskoe-obosnovanie-otsenki-operativnogo-spravochno-bibliograficheskogo-obsluzhiva
http://www.dissercat.com/content/metodologicheskoe-obosnovanie-otsenki-operativnogo-spravochno-bibliograficheskogo-obsluzhiva
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_35_4.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_35_4.pdf
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197. Добко, Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових 

бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток 

(ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : [монографія] / Тетяна Добко ; НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 374 с. – 

Бібліогр.: с. 312–361. – Текст монографії доступний в Інтернеті: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF00000040.pdf. 

Висвітлено становлення та розвиток довідково-бібліографічної 

діяльності (ДБД) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 

Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника та інших 

наукових бібліотек України. Розглянуто методичні засади, види, форми та 

напрями довідково бібліографічного обслуговування (ДБО), формування його 

як складника науково-інформаційної діяльності в системі бібліографічних 

комунікацій. Визначено наступність традицій та засоби впровадження 

інновацій у діяльність бібліотек у період трансформації інформаційного 

суспільства в суспільство знань. Розглянуто традиційний і сучасний 

понятійний апарат цієї сфери бібліотекознавства. Запропоновано 

концептуальні підходи до організації ДБД наукових бібліотек у зв’язку зі 

змінами інформаційного середовища та інформаційно-технологічних 

комунікацій, потреб користувачів і суспільних пріоритетів. Проаналізовано 

зарубіжний досвід ДБД в електронному середовищі. Окреслено перспективи 

розвитку ДБД з огляду на постійне зростання обсягів інформаційних 

ресурсів. 

198. Добко, Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність – пріоритетний 

напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства / Тетяна 

Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 417–428. – 

Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2013_36_39.pdf. 

Розглянуто довідково-бібліографічну діяльність як пріоритетний напрям 

розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства. Наголошено на 

необхідності розвитку співпраці головних наукових бібліотек країни у 

створенні корпоративних довідково-бібліографічних ресурсів, знаннєвих 

бібліотечно-інформаційних систем. 

199. Добко, Т. В. Довідково-бібліографічне обслуговування в 

електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Бібл. 

вісн. – 2011. – № 4. – С. 11–23. – Бібліогр.: 38 назв. – Текст статті доступний 

в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2011_4_2.pdf. 

У статті розкриваються сутність і перспективи розвитку 

довідково-бібліографічного обслуговування в електронному середовищі, 

досліджується термінологія, що використовується в сучасній 

бібліографічній діяльності, наголошено на дедалі зростаючій ролі 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF00000040.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_36_39.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_36_39.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2011_4_2.pdf


електронних довідкових служб у задоволенні інформаційних потреб 

віддалених користувачів бібліотек. 

200. Добко, Т. В. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті 

вимог інформаційного суспільства / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2012. – 

№ 5. – С. 35–44. – Бібліогр.: 43 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2012_5_6.pdf. 

У статті розглянуто трансформацію кваліфікаційних вимог і 

професійних якостей бібліотечних кадрів – працівників 

довідково-бібліографічних служб в умовах інформаційного суспільства. 

201. Добко, Т. В. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: 

історія і сучасність / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 19–28. – 

Бібліогр.: 38 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/bv_2013_1_4.pdf. 

У статті висвітлюються правові засади і порядок надання платних 

бібліографічних, науково-інформаційних послуг у бібліотеках України. 

Досліджено процес формування практики надання платних науково-

інформаційних послуг у Національній бібліотеці України імені 

В. І. Вернадського. 

202. Добко, Т. В. Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського (до 30-річчя відділу 

довідково-бібліографічного обслуговування) / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 

2010. – № 4. – С. 27–40. – Бібліогр.: с. 33–40. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2010_4_3.pdf. 

Розглянуто розвиток служби довідково-бібліографічного обслуговування у 

Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського з 1918 р. до цього 

часу. Висвітлено функції, напрями, результати роботи відділу довідково-

бібліографічного обслуговування за період 1979–2009 рр. і перспективи його 

розвитку. Приділено увагу співпраці фахівців відділу з викладачами 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського 

національного університету імені Т. Шевченка, Львівського національного 

університету імені І. Франка. Наведено перелік основних публікацій 

співробітників відділу за період. 

203. Добко, Т. В. Система довідково-бібліографічного обслуговування 

у НБУВ: тенденції і перспективи розвитку / Тетяна Добко // Наук. пр. Нац. б-

ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 238–249. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_32_25.pdf. 

Висвітлено стан і перспективи розвитку системи довідково-

бібліографічного обслуговування в Національній бібліотеці України імені 

В. І. Вернадського. Розглянутоконцепцію функціонування довідкової служби 

в електронному середовищі. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2012_5_6.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2013_1_4.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2013_1_4.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2010_4_3.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2011_32_25.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2011_32_25.pdf
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204. Добко, Т. В. Справочно-библиографическая деятельность в 

библиотеках НАН Украины: тенденции и перспективы развития / Т. В. Добко 

// Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2014. – № 3. – С. 65–70. – Библиогр.: 

5 назв. 

У статті висвітлено тенденції та перспективи розвитку довідково-

бібліографічного обслуговування в бібліотеках НАН України. 

205. Добко, Т. В. Справочно-библиографическое обслуживание: 

традиции и новации / Т. В. Добко // Труды Международного 

библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 21–23 сент. 2010 г.) / Рос. 

нац. б-ка. – СПб., 2012. – Ч. 2 : Библиография в помощь научным 

исследованиям. Библиографические ресурсы: общие проблемы теории и 

технологии формирования и использования. Информационно-

библиографическое обслуживание. – С. 301–309. 

У статті розглянуто досвід організації довідково-бібліографічного 

обслуговування в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. 

206. Добко, Т. В. Тенденції і пріоритети довідково-бібліографічного 

обслуговування у наукових бібліотеках / Добко Т. В. // Місце і роль бібліотек 

у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. 

наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 481–485. 

У дослідженні розглянуто довідково-бібліографічне обслуговування як 

важливий елемент системи соціальних комунікацій, вдосконалення 

інформаційного доступу, цілеспрямованого забезпечення користувачів 

адресною інформацією. 

207. Довідково-бібліографічне обслуговування читачів : метод. рек. 

/ Харків. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад. Л. О. Сашкова]. – Харків : ХОУНБ, 

2014. – 23 с. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000163.pdf.  

У виданні розглянуто загальні вимоги до довідково-бібліографічного 

обслуговування (ДБО) користувачів у сучасних умовах: стан 

довідково-бібліографічного апарату, оперативне ДБО користувачів, 

використання традиційного й автоматизованого бібліографічного пошуку 

тощо. 

208. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування: 

трансформація послуг та ресурсів : матеріали обл. семінару-тренінгу, 25–

26 черв. 2013 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, 

Наук.-метод. від. ; [уклад. Г. К. Ковальчук]. – Ужгород : Закарпат. обл. 

універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, 2013. – 48 с. : іл. – (Серія 

http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000163.pdf


«Бібліо-клас» ; вип. 14). – Текст доступний в Інтернеті: 

biblioteka.uz.ua/.../dovidkovo-bibliograficne.d…  

У збірнику вміщено матеріали обласного семінару-тренінгу методистів і 

бібліографів ЦРБ, ЦМБ «Довідково-бібліографічне та інформаційне 

обслуговування: трансформація послуг та ресурсів», зокрема повнотекстові 

доповіді, консультації та повідомлення фахівців обласних методичних 

центрів і районних бібліотек за тематикою семінару, аналіз виконаних 

завдань професійного спілкування, а також фоторепортаж з місця подій. 

209. Канюка, О. А. Використання традиційних та сучасних форм 

довідково-інформаційного обслуговування користувачів / О. А. Канюка 

// Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвідомчої наук.-практ. 

конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ / Упр. культури Закарпат. 

облдержадмін., Закарпат. ОУНБ. – Ужгород, 2010. – С. 88–97. 

У статті проаналізовано тенденції розвитку та форми довідково-

інформаційного обслуговування користувачів. 

210. Кислюк, Л. В. Удосконалення технологій бібліотечного та 

довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних 

закладів у перехідний період / Любов Кислюк // Вісн. Кн. палати. – 2011. – 

№ 3. – С. 38–41. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_3_12.pdf. 

На основі аналізу використовуваних інформаційних технологій 

бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування запропоновано 

графи комплексної автоматизації бібліотек вищих навчальних закладів у 

перехідний період. 

211. Комликова, Г. І. Використання електронних ресурсів у 

довідково-бібліографічному та інформаційному забезпеченні аграрної освіти 

й науки: з досвіду роботи наукової бібліотеки Сумського НАУ 

/ Г. І. Комликова // Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН / НААН України ; ННСГБ. – Київ, 2014. – Вип. 2 : 

Матеріали Всеукраїнського наукового семінару «Інтегрований галузевий 

ресурс: стан проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу», 

(м. Київ, 23–24 жовтня 2014 р.). – С. 40–44. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: 

http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2397/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B

C%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%20

%D0%86.%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D

0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1

%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0

%B2.pdf.  

Сучасне суспільство перебуває на етапі формування й розвитку 

глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж, що впливають як на 

кожну людину, так і на суспільство в цілому. Запровадження таких мереж 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2011_3_12.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2397/1/Комликова%20Г.%20І.%20Використання%20електронних%20ресурсів.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2397/1/Комликова%20Г.%20І.%20Використання%20електронних%20ресурсів.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2397/1/Комликова%20Г.%20І.%20Використання%20електронних%20ресурсів.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2397/1/Комликова%20Г.%20І.%20Використання%20електронних%20ресурсів.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2397/1/Комликова%20Г.%20І.%20Використання%20електронних%20ресурсів.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2397/1/Комликова%20Г.%20І.%20Використання%20електронних%20ресурсів.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2397/1/Комликова%20Г.%20І.%20Використання%20електронних%20ресурсів.pdf
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забезпечує надання вільного доступу до інформації. Автор статті 

наголошує, що підвищення якості обслуговування користувачів є можливим 

за умови широкого використання в довідково-бібліографічній та 

інформаційній діяльності електронних ресурсів. 

212. Кормилець, Ю. В. Довідково-бібліографічне обслуговування 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеці сучасного 

вищого навчального закладу / Ю. В. Кормилець // Наук. пр. Держ. наук.-пед. 

б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та 

організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної 

науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 262–268. – 

Бібліогр.: 5 назв.  

У статті проаналізовано довідково-бібліографічного обслуговування 

користувачів бібліотеки вищого навчального закладу, яке здійснюється 

завдяки застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій; висвітлено 

специфіку створення власних інформаційно-бібліографічних ресурсів та 

визначено принципи віртуального довідково-бібліографічного обслуговування 

користувачів бібліотеки. 

213. Лашас, А. В. СБО на основе нових информационных технологий 

/ А. В. Лашас // Библиография. – 2010. – № 3. – С. 26–30.  

Автор висвітлює питання довідково-бібліографічного обслуговування в 

Бібліотеці-читальні імені І. С. Тургенєва (м. Москва, Росія), що 

здійснюється на основі інформаційних технологій, визначає принципи 

роботи з електронним каталогом бібліотеки, склад внутрішніх 

інформаційних ресурсів. 

214. Моргенштерн, И. Г. Справочно-библиографическое 

обслуживание: теория и практика / И. Г. Моргенштерн. – М. : Либерия-

Бибинформ, 2011. – 172 с. – (Сер. «Библиотекарь и время. ХХІ век» ; № 131). 

У науково-практичному посібнику викладено теоретичні основи 

довідково-бібліографічного обслуговування (ДБО), коротко висвітлено його 

історію розвитку. У самостійний розділ вміщено наукові статті 1999–

2007 рр., у яких проблеми ДБО розглядаються з урахуванням змін, що 

відбуваються в сучасному інформаційно-бібліографічному середовищі. 

Третій розділ містить матеріали (статті, спостереження, нотатки з 

проблем бібліографічної діяльності) з електронного тижневика 

«ИнфоБиблио», автором і засновником якого був І. Г. Моргенштерн. Видання 

має за мету допомогти фахівцям в організації та вдосконаленні ДБО в 

різних типах бібліотек, підготовці й підвищенні кваліфікації кадрів. 

215. Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и 

современность / М. Ю. Нещерет. – СПб. : Профессия, 2010. – 240 с. 



Видання являє собою комплексне вивчення еволюції теоретичних і 

методологічних уявлень про бібліографічний пошук. Систематизовано й 

проаналізовано основні методологічні підходи до вивчення бібліографічного 

пошуку. Узагальнено дані про методи бібліографічного пошуку та 

запропоновано їх класифікацію. На основі порівняльного аналізу 

формалізованих алгоритмів бібліографічного пошуку розроблено єдину схему 

процесу. Визначено константи бібліографічного пошуку, що залишаються 

незмінними в будь-якому інформаційному середовищі, у тому числі 

електронному. 

216. Нещерет, М. Ю. Учет результатов справочно-библиографического 

обслуживания в Российской государственной библиотеке / Марина Нещерет 

// Бібл. вісн. – 2012. – № 1. – С. 3–6. – Бібліогр.: 3 назви. – Текст статьи 

доступен в Интернете: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2012_1_1.pdf. 

У статті наведено загальну класифікацію і характеристику результатів 

довідково-бібліографічного обслуговування на основі узагальнення досвіду 

роботи Російської державної бібліотеки. 

217. Остапчук, Ю. А. Інформаційно-бібліографічна система 

університетської бібліотеки: зміст, організація, використання : автореф. 

дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство» / Остапчук Юлія Анатоліївна ; 

НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 16 с. – 

Текст автореферату доступний в Інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21S

TN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0

&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%8

1%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%AE.%20

%D0%90.$.  

Розглянуто історіографію досліджень довідково-бібліографічного 

апарату бібліотеки, теорії та методики організації бібліотечних каталогів, 

бібліографічних картотек і баз даних, довідково-бібліографічного фонду 

бібліотеки. Уточнено термінологічно-понятійний апарат проблеми, 

розроблено типологічну класифікацію каталогів і картотек. Визначено 

структуру інформаційно-бібліографічної системи університетської 

бібліотеки. Охарактеризовано сучасний стан інформаційно-бібліографічної 

системи університетських бібліотек провідних ВНЗ міст Рівного, Острога, 

Луцька, Львова. Виявлено тенденцію щодо активного впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в організацію інформаційно-

бібліографічної системи університетської бібліотеки. Запропоновано 

модель оптимальної структури довідково-бібліографічного апарату 

університетської бібліотеки. 

218. Остапчук, Ю. А. Особливості сучасного довідково-

бібліографічного фонду бібліотеки вищого навчального закладу / Юлія 

Остапчук // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 6. – С. 9–14. – Бібліогр.: 11 назв. – 

Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_6_3.pdf. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2012_1_1.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%AE.%20%D0%90.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%AE.%20%D0%90.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%AE.%20%D0%90.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%AE.%20%D0%90.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%AE.%20%D0%90.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%AE.%20%D0%90.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2011_6_3.pdf
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У статті проаналізовано сучасний стан, ефективність використання та 

перспективи розвитку довідково-бібліографічного фонду в бібліотеках 

вищих навчальних закладів.  

219. Положення про систему довідково-бібліографічного 

обслуговування у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 

2011. – 22 с. – Текст доступний в Інтернеті: http://www.nbuv.gov.ua/node/673.  

У Положенні зазначено, що ДБО здійснюється на основі взаємодії 

структурних підрозділів Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, координації бібліотечно-інформаційної роботи в Україні, 

взаємодії національних бібліотек, державних галузевих бібліотек, науково-

інформаційних центрів та бібліотек мережі НАН України для задоволення 

інформаційних потреб користувачів. Координуючим органом системи є 

відділ довідково-бібліографічного обслуговування, її складовими є довідково-

бібліографічні служби структурних підрозділів НБУВ, що здійснюють 

безпосереднє бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів 

бібліотеки і ДБО з урахуванням своїх функцій і профілю діяльності. 

220. Романуха, З. В. Становлення та розвиток 

довідково-бібліографічної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів 

м. Рівного / Зоя Романуха // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 3. – С. 12–16. – 

Бібліогр.: 39 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/vkp_2014_3_6.pdf. 

У статті розглянуто основні етапи становлення й розвитку 

довідково-бібліографічної діяльності у бібліотеках вищих навчальних 

закладів м. Рівного: перший етап – зародження довідково-бібліографічної 

діяльності у бібліотеках ВНЗ – 50–60-ті рр. ХХ ст.,другий етап – розвиток 

довідково-бібліографічної діяльності у 1970–1980-х рр., третій етап, 

пов'язаний з ідеологічними змінами в суспільстві і перебудовою уні-

верситетів, охоплює 1990–2000 рр., четвертий, сучасний етап починається 

з 2001 р., для якого характерним є орієнтація на комп’ютеризацію 

бібліотечно-бібліографічних процесів. Окреслено основні тенденції у 

довідково-бібліографічній діяльності: розширення сфери надання 

консультаційних послуг, стирання меж між ДБО та іншими формами 

бібліотечного обслуговування, задоволення інформаційних запитів 

користувачів шляхом використання електронної пошти для прийняття 

запиту та надання відповіді, впровадження віртуального ДБО, 

використання соціальних мереж для просування послуг та обміну 

інформацією. 

221. Романуха, З. В. Термінологія довідково-бібліографічного 

обслуговування / Зоя Романуха, Галина Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. – 

http://www.nbuv.gov.ua/node/673
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2014_3_6.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2014_3_6.pdf


2015. – № 9. – С. 16–19 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_9_5. 

У статті розглянуто терміни, що застосовуються в процесі 

довідково-бібліографічного обслуговування в бібліотеках. Запропоновано 

багатоаспектну класифікацію довідок і консультацій. 

222. Свирюкова, В. Г. Справочно-библиографическое обслуживание в 

научной библиотеке: современные подходы к организации (на примере 

ГПНТБ СО РАН) / В. Г. Свирюкова // Библиосфера. – 2010. – № 1. – С. 55–

59. – Библиогр.: 4 назв.  

У статті висвітлено питання довідково-бібліографічного обслуговування 

в Державній публічній науково-технічній бібліотеці Сибірського відділення 

Російської академії наук. 

223. Тимина, М. В. Интент-анализ текстовой информации в 

справочно-библиографическом обслуживании читателей / М. В. Тимина 

// Библиотековедение. – 2013. – № 1. – С. 45–49. – Библиогр.: 12 назв.  

У статті характеризується розвиток змістових методів бібліографії. 

Обгрунтовується використання інтент-аналізу в різних процесах 

бібліографічної діяльності. Для розробки спеціалізованої методики 

інтент-аналізу, придатної у довідково-бібліографічному обслуговуванні 

читачів, виділено основні джерела інтенції, складено їх словник. 

Наголошується на необхідності скороченої експрес-методики, що є 

корисною для бібліографів наукових і публічних бібліотек, які виконують 

різноманітні запити в умовах дефіциту часу. 

224. Шайдуров, А. А. ICQ для юношеских библиотек / А. А. Шайдуров 

// Библиография. – 2012. – № 4. – С. 28–30.  

У статті проаналізовано довідково-бібліографічну діяльність юнацьких 

бібліотек, сайти бібліотек, що забезпечують довідково-бібліографічне 

обслуговування молоді з використанням службу миттєвого обміну 

повідомленнями ICQ. Висвітлено позитивні й негативні моменти 

впровадження обслуговування за допомогою ICQ.  

225. Шалівський, М. І. Зал довідково-інформаційного обслуговування 

/ М. Шалівський // Бібл. планета. – 2011. – № 1. – С. 8. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2011_1_5.pdf. 

У статті висвітлено роботу залу довідково-інформаційного 

обслуговування в Національній парламентській бібліотеці України. 

226. Шапошников, К. А. Справочно-библиографический отдел ГПИБ 

России: история и современность / К. А. Шапошников // Библиография. – 

2011. – № 1. – С. 30–41. – Библиогр. в конце ст.  

Висвітлено етапи становлення й розвитку довідково-бібліографічної 

служби Державної публічної історичної бібліотеки Росії з моменту початку 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_9_5
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bp_2011_1_5.pdf
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її діяльності (грудень 1938 р.). Розглянуто сучасний досвід роботи відділу, у 

тому числі обслуговування віддалених користувачів у віртуальному режимі.  

227. Шароварова, М. В. Воочию, по телефону, виртуально : 

обслуживание и обучение / М. В. Шароварова // Мир библиогр. – 2013. – 

№ 5. – С. 46–48.  

Автор статті аналізує роботу довідково-бібліографічного відділу 

Свердловської обласної універсальної наукової бібліотеки 

імені В. Р. Бєлінського. 

Див. також № 56. 

4.3. Трансформація інформаційно-бібліотечних продуктів і послуг 

4.3.1. Інноваційні аспекти інформаційно-бібліографічної діяльності 

бібліотек 

228. Амлинский, Л. З. Дистанционное библиотечно-информационное 

обслуживание: каким ему быть? / Л. З. Амлинский // Науч. и техн. б-ки. – 

2012. – № 11. – С. 18–24. – Библиогр.: 6 назв. – Текст статьи доступен в 

Интернете: 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=11&ar

t=2.  

У статті розглянуто сучасні варіанти й режими дистанційного надання 

бібліотечних послуг, визначено основні позитивні властивості цього виду 

обслуговування. Показано, що основними критеріями при виборі 

інформаційних режимів обслуговування є якість послуг і економічна 

доцільність. 

229. Артемов, Ю. І. Аналіз структури педагогічних та освітніх 

інформаційних ресурсів в Інтернеті / Ю. І. Артемов // Наук. пр. Держ. наук.-

пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та 

організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної 

науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 149–155. – 

Бібліогр.: 8 назв.  

З метою пошуку шляхів адекватного й цілісного відображення в 

Інтернеті інформаційних педагогічних й освітніх ресурсів подано аналіз 

їхньої структури. 

230. Бабічева, О. Г. Використання нових технологій у 

бібліотечно-інформаційній практиці: з досвіду роботи Центральної наукової 

бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

/ Олена Бабічева // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, 

бібліотекознавство та інформаційні технології / Львів. нац. ун-т 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=11&art=2
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=11&art=2


ім. І. Франка. – Львів, 2010. – Вип. 4. – С. 183–187. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2009_4_20.pdf. 

У статті висвітлено питання функціонування автоматизованої системи 

обслуговування читачів, електронного каталогу, електронної бібліотеки та 

Інтернет-ресурсів у Центральній науковій бібліотеці Харківського 

національного університету імені В. Каразіна. 

231. Бабічева, О. Г. Інноваційні методи обслуговування читачів у 

бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального 

методичного об’єднання / О. Г. Бабічева, І. К. Журавльова // Вісн. Одес. нац. 

ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. 

– Т. 19, вип. 1. – С. 79–92. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_bbk_2014_19_1_8.pdf. 

У статті розглянуто питання щодо впровадження інновацій, нових 

послуг у бібліотеках вищих навчальних закладів, що орієнтовані на запити 

сучасного суспільства. 

232. Бабічева, О. Г. Нові технології у бібліотечно-інформаційній 

практиці Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна / Олена Бабічева // Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та 

ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 176–181. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_28_17.pdf. 

Висвітлено значення сучасних інформаційних технологій для організації 

високотехнологічної роботи бібліотеки. Зазначено, що нові послуги, зокрема, 

електронний каталог, електронне замовлення документів, довідково-

бібліографічна служба «Віртуальний бібліограф», та нові форми 

бібліотечно-інформаційного обслуговування виводять його на якісно новий 

рівень, забезпечуючи вільний доступ до інформації та розширюючи 

аудиторію користувачів. 

233. Березкина, Н. Ю. Вклад ЦНБ Национальной академии наук 

Беларуси в информационное обеспечение науки (к 85-летию Библиотеки) 

/ Н. Ю. Березкина, О. М. Дрозд // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 4. – С. 94–

98. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2010&num=4&art

=10.  

У статті розповідається про створення в ЦНБ НАН Білорусі 

спеціалізованих інформаційних центрів, зокрема Центру інтернет-доступу 

до електронних наукових ресурсів, Екологічного інформаційного центру 

«Еко-Інфо», Центру довідково-інформаційного обслуговування, мета яких 

полягає в оптимізації задоволення інформаційних потреб користувачів. 

234. Березкина, Н. Ю. Новые возможности 

информационно-библиотечного обслуживания ученых (на примере ЦНБ 

НАН Белоруси) / Н. Ю. Березкина // Библиотеки национальных академий 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2009_4_20.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_bbk_2014_19_1_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_28_17.pdf
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2010&num=4&art=10
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2010&num=4&art=10
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наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и 

теорет. сб. / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2012. – 

Вып. 10. – С. 180–186. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2012_10_22.  

У статті розглянуто підходи до визначення якісного складу 

інформаційних ресурсів, до яких Центральна наукова бібліотека НАН 

Білорусі надає доступ, організація і форми інформаційного обслуговування 

вчених з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

235. Бондаренко, В. І. Бібліотечне дистантне обслуговування: розвиток 

термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення 

інтернет-технологій / Вікторія Бондаренко // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 351–362. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_32.pdf. 

У статті досліджено наукові підходи до формування 

термінологічно-поняттєвого апарату дистантного обслуговування, 

проаналізовано його розвиток і трансформацію під впливом інтернет-

технологій. Розкрито місце дистантного інтернет-обслуговування в 

термінологічній системі загального бібліотечного обслуговування та 

запропоновано визначення поняття «дистантне бібліотечне 

обслуговування» з позиції комунікаційної теорії та функціонування 

бібліотеки як універсального інформаційно-комунікаційного комплексу. 

236. Бондаренко, В. І. Дистантне інтернет-обслуговування 

користувачів сучасної бібліотеки : (кінець XX – початок XXI ст.) : автореф. 

дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство» / Бондаренко Вікторія Іванівна ; 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ, 2013. – 19 c.  

У дослідженні визначено й розкрито суть, специфіку та основні сучасні 

тенденції розвитку бібліотечного дистантного інтернет-обслуговування як 

перспективної форми комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем. 

237. Бондаренко, В. І. Дистантне обслуговування користувачів 

бібліотек: сучасні наукові підходи до питання / Вікторія Бондаренко // Наук. 

пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 503–523. – 

Бібліогр.: 44 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2013_36_47.pdf. 

У статті досліджується сучасне бачення дистантного обслуговування 

користувачів бібліотек дослідниками у галузі бібліотекознавства. 

Проаналізовано науковий доробок з цієї тематики провідних 

бібліотекознавців. Висвітлено ступінь розробленості питання дистантного 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2012_10_22
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2014_39_32.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_36_47.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_36_47.pdf


інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів бібліотек у 

науковому колі. 

238. Вараксіна, Н. В. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: 

методологія дослідження, практика формування / Н. В. Вараксіна 

// Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія 

/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – 

С. 82–85. – Текст доступний в Інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-

monografia_2015.pdf.  

У дослідженні проаналізовано методологічні аспекти формування 

інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу, практичний досвід щодо 

запровадження у діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

інноваційних напрямів роботи, єдиних підходів, правових норм, 

лінгвістичного забезпечення тощо. 

239. Великосельська, О. М. Інноваційні процеси та система якості у 

науковій бібліотеці Хмельницького національного університету 

/ Великосельська О. М. // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному 

забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інформаційної діяльності вищих 

навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. 

б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т 

[та ін.]. – Хмельницький, 2012. – С. 50–55. 

Висвітлюються питання впровадження інформаційних технологій в 

науковій бібліотеці Хмельницького національного університету та їх вплив 

на підвищення якості обслуговування читачів, удосконалення віртуального 

середовища для користувачів, надання доступу до світових інформаційних 

джерел, розширення асортименту додаткових послуг. 

240. Горова, С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної 

діяльності : монографія / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2013. – 205 с. – Текст монографії 

доступний в Інтернеті: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/mongorova.pdf.  

У монографії розглядаються проблеми використання інтернет-ЗМІ в 

практиці бібліотечної діяльності, у роботі з інформування всіх категорій 

користувачів про зміст наявних інформаційних ресурсів бібліотечних фондів 

та наявність суспільно корисної інформації в масивах сучасної інтернет-

інформації. 

241. Горова, С. В. Періодичні електронні видання в системі 

бібліотечних інформаційних ресурсів (на базі аналізу інтернет-видань кінця 

ХХ – початку ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 

27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 

/ С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 

Київ, 2012. – 19 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/mongorova.pdf
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У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні та науково-

практичні засади процесу формування періодичних електронних видань і 

утвердження їх у практиці інформаційної діяльності в Україні. 

Обґрунтовуються перспективи розвитку цього напряму бібліотечної роботи 

в контексті запитів суспільного розвитку та науково-технологічного 

прогресу в інформаційній сфері. 

242. Горовий, В. М. Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний 

аспект / Валерій Горовий // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського 

/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 26. – 

С. 12–20. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_2.pdf. 

У статті обґрунтовуються перспективи використання бібліотечної 

системи України в розвитку інформатизації, організації ефективного 

використання необхідних для суспільного розвитку вітчизняних 

інформаційних ресурсів та ресурсів глобального інформаційного простору, 

зокрема дистантних форм бібліотечної роботи. 

243. Дрозд, О. М. Использование информационно-инновационных 

систем в деятельности библиотеки на современном этапе / О. М. Дрозд, 

Ж. М. Молчан // Библиотеки национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. 

б-ка Украины им. В. И. Вернадского [др.]. – Киев, 2011. – Вып. 9. – С. 110–

116. – Текст статьи доступен в Интернете: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/bnan_2011_9_13.pdf. 

У статті розглянуто інформаційні системи, що впроваджуються в 

технологічні процеси бібліотеки та забезпечують якість й ефективність 

обслуговування вчених і фахівців Білорусі. 

244. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні 

інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : 

[монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. 

кол.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.]. – Київ : [б. в.], 

2011. – 247 с. 

У монографії розглядаються проблеми функціонування бібліотечних 

установ у системі сучасних інформаційних комунікацій, удосконалення 

технологій їх діяльності на основі комп’ютеризації, шляхи підвищення рівня 

суспільної значущості в умовах розвитку інформатизації суспільства. 

245. Івах, О. С. Технології формування та використання електронних 

інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки / Івах О. С. // Бібліотека та 

сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-

дослідної та інформаційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали 

наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2010_26_2.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bnan_2011_9_13.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bnan_2011_9_13.pdf


16 берез. 2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. – Хмельницький, 2012. – 

С. 100–115. – Бібліогр.: 52 назви. 

Досліджено еволюцію терміну «електронні ресурси» та розкрито його 

суть. Подано типологію електронних ресурсів, їх структуру, склад і 

класифікацію, технології формування, збереження та використання, 

викладено особливості їх бібліографічного опису.  

246. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку 

бібліотечних інформаційних технологій : [монографія] / НАН України, Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, 

В. М. Горовий та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 222 с. – Бібліогр. у кінці розд. 

У монографії висвітлюються проблеми розвитку глобальних 

інформаційних обмінів на основі структуризації міжнародних бібліотечних 

систем та інших великих центрів концентрації інформаційних ресурсів, 

включення в цей процес вітчизняних бібліотек. Розглядаються основні 

принципи розвитку сучасної інформаційної співпраці. 

247. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, 

перспективи створення та забезпечення доступу [Електронний ресурс] : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 жовт. 2013 р., м. Вінниця 

/ ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. М. Коцюбинського, Укр. бібл. асоц. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим 

доступу: http://dnpb.smart.biz.ua/id/2257/ (дата звернення: 11.03.16). – Назва з 

екрана. 

У матеріалах конференції висвітлено питання формування й 

використання електронних бібліотек, корпоративної взаємодії бібліотек у 

мережевому середовищі, шляхів підвищення ефективності інформаційної 

діяльності освітянських бібліотек України, надання онлайн-послуг в 

мережевому середовищі, змісту та використання сайтів бібліотек, 

наукометричних і бібліометричних інструментів оцінки наукових 

досліджень тощо. 

248. Ісаєнко, О. О. Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні 

на сучасному етапі / Олександр Ісаєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 139–147. – Бібліогр.: 21 назва. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_27_16.pdf.  

Розглянуто складові дистанційного інформаційного обслуговування 

користувача сучасної бібліотеки. Охарактеризовано основні види 

бібліотечних дистанційних послуг, визначено принципи і механізми їх 

функціонування, проаналізовано виконання віртуальної довідки провідними 

бібліотеками України. 

249. Ісаєнко, О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного 

обслуговування : [монографія] / Олександр Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка 

http://dnpb.smart.biz.ua/id/2257/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2010_27_16.pdf
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України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2011. – 156 с. – Бібліогр.: 

с. 130–143. 

Монографію присвячено впровадженню, функціонуванню та розвитку 

інноваційних технологій інформаційного обслуговування в бібліотеках. 

Розроблено комплексну трикомпонентну модель інформаційного 

обслуговування сучасної бібліотеки. 

250. Ісаєнко, О. О. Комплексне інформаційне обслуговування 

віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація 

/ Олександр Ісаєнко, Надія Каліберда // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 11. – 

С. 16–20. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_11_5.pdf. 

Подано чинні документи і проекти документів, що визначають основні 

напрями роботи і регламентують діяльність Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського у новому для неї сегменті – комплексному 

інформаційному обслуговуванні віддалених користувачів за допомогою 

інтернет-технологій, у тому числі – довідкове віртуальне обслуговування. 

251. Каліберда, Н. Ю. Дистанційне обслуговування користувачів: 

пріоритети розвитку / Каліберда Н. Ю. // Бібліотека. Наука. Комунікація : 

матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-ка України [та ін.]. 

– Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 14–17. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/617.  

У статті сформульовано основні принципи діяльності провідних 

бібліотек світу в напрямі бібліотечно-інформаційного обслуговування з 

урахуванням загальносвітової тенденції розширення аудиторії віддалених 

користувачів. Розглянуто досвід Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського щодо впровадження нових електронних технологій для 

забезпечення дистанційного обслуговування користувачів, які зорієнтовані 

на оперативне задоволення інформаційних запитів універсального 

характеру.  

252. Кантлін, С. О. Електронні інформаційні ресурси наукової 

бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка: стан та перспективи розвитку / С. О. Кантлін // Наук. пр. 

Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. 

Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 219–223. – 

Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npkpnuiobk_2013_3_38.pdf. 

У статті розглядається стан впровадження, використання та 

розповсюдження електронних інформаційних ресурсів, зокрема 

електронного каталогу, баз даних, повнотекстових видань у науковій 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2012_11_5.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/617
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npkpnuiobk_2013_3_38.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npkpnuiobk_2013_3_38.pdf


бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. 

253. Касаткін, В. Ю. Основні електронні інформаційні технології та їх 

вплив на розвиток сучасної бібліотечної діяльності / В. Касаткін, Т. Касаткіна 

// Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 294–300. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_30_29. 

У статті розглянуто основні електронні інформаційні технології, що 

використовуються в бібліотеках, їх вплив на розвиток сучасної діяльності 

бібліотек. 

254. Касаткіна, О. М. Сучасний етап розвитку інформаційних ресурсів 

на бібліотечних сайтах із застосуванням засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій / О. М. Касаткіна, В. Ю. Касаткін 

// Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія 

«Педагогіка. Психологія. Філософія» / Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 206–211. – 

Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/nvnau_ped_2013_192(1)__35.pdf. 

У статті розглядаються сучасні можливості використання веб-ресурсів 

для створення електронної бази бібліотечних ресурсів та подається опис 

сучасних інформаційних технологій, які необхідно використовувати в 

бібліотеці. 

255. Клюшнікова, О. В. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси 

Національної бібліотеки Білорусі в забезпеченні наукових досліджень (за 

матеріалами сайту www.nlb.by) / Клюшнікова О. В. // Бібліотека. Наука. 

Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. 

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України 

[та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 21–23. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/609. 

У статті висвітлено досвід запровадження інноваційних технологій 

бібліотеками Білорусі, що сприяє розвитку наукової, науково-інформаційної, 

культурно-просвітницької та видавничої діяльності основних наукових 

установ країни. 

256. Коваленко, О. О. Информатизация вузовской библиотеки как 

образовательная технология / О. О. Коваленко // Высш. образование в 

России. – 2011. – № 6. – С. 143–147. – Библиогр.: 4 назв. – Текст статьи 

доступен в Интернете: http://vovr.ru/upload/6-11.pdf.  

Впровадження мережевих технологій в організацію роботи бібліотек 

ВНЗ, забезпечення доступу студентів, викладачів та співробітників до 

інформаційних ресурсів розглядається як одна з основних складових процесу 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_30_29
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_ped_2013_192(1)__35.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_ped_2013_192(1)__35.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/609
http://vovr.ru/upload/6-11.pdf
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інформатизації освіти, що дає можливість включити вищий навчальний 

заклад у державний та світовий інформаційний і науково-освітній простір. 

257. Корнілова, Є. О. Адресно-цільове інформування віддалених 

користувачів: практика та перспективи використання / Корнілова Є. О. 

// Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–

8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 14–

17.  

У статті розглянуто досвід відділу технологій дистанційного 

обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

щодо бібліографічного інформування віддалених користувачів. 

258. Красікова, О. Ю. Наукова бібліотека та інтернет: взаємодія 

інформаційних джерел, актуальні проблеми сьогодення / О. Ю. Красікова 

// Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, 

книгознавство. – 2014. – Т. 19, вип. 1. – С. 119–121. – Текст статті доступний 

в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_bbk_2014_19_1_12.pdf. 

За допомогою аналітико-порівняльного аналізу розглянуто сучасний стан 

взаємодії двох найважливіших інформаційних джерел – фонду наукової 

бібліотеки та Інтернету. Особливу увагу приділено перевагам і недолікам 

цієї взаємодії. 

259. Кулик, Є. В. Віртуальний простір бібліотеки як середовище освіти 

та самоосвіти юнацтва / Кулик Євгенія Володимирівна // Бібліотека. Наука. 

Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. 

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України 

[та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 77–80. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/529.  

У статті висвітлено досвід вітчизняної мережі бібліотек для юнацтва 

щодо формуванням віртуального бібліотечного простору для задоволення 

користувацьких потреб із застосуванням найбільш зручних комунікаційних 

каналів. 

260. Кулик, Є. В. Тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного 

обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 7. – 

С. 37–40. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_7_12. 

У статті розглянуто можливості сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій для модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування 

юнацтва та окреслено перспективи його розвитку на найближчі 10–15 років 

на основі подальшого розвитку комп’ютерних технологій, онлайнових 

комунікаційних серверів та світових тенденцій їхнього застосування. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_bbk_2014_19_1_12.pdf
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261. Кулик, Є. В. Формування віртуального бібліотечного простору для 

бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Вісн. 

Кн. палати. – 2014. – № 12. – С. 28–31. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті 

доступний в Інтеренеті:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2014_12_10.pdf.  

Розглянуто вітчизняне віртуальне середовище, що формується для 

бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва та молоді. Висвітлено 

результати моніторингу віртуальних представництв мережі обласних 

бібліотек для юнацтва (молоді). Визначено можливі шляхи підвищення 

популярності електронних бібліотечних ресурсів для юнацтва в читацькому 

середовищі. 

262. Лаврик, О. Л. Использование новейших технологий для 

реализации информационной функции библиотеки / О. Л. Лаврик, 

И. Г. Юдина // Библиосфера. – 2010. – № 1. – С. 35–41. – Библиогр.: 25 назв. 

Розглянуто можливості використання новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій в інформаційній діяльності бібліотек як 

найближча перспектива їх розвитку. 

263. Лобузина, Е. В. Интернет-комплекс научной библиотеки как 

средство интеграции информационных ресурсов / Е. В. Лобузина // Науч. и 

техн. б-ки. – 2012. – № 12. – С. 20–27. – Библиогр.: 14 назв. – Текст статьи 

доступен в Интернете: 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=12&ar

t=4.  

Проведено аналіз сучасних програмних засобів і платформ, призначених 

для розв’язання  проблем інтеграції розподілених і гетерогенних бібліотечних 

електронних інформаційних ресурсів. Запропоновано методичні та 

технологічні рішення для створення спеціалізованих інтернет-комплексів з 

розширеними пошуковими можливостями. 

264. Лобузіна, К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у 

бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; 

НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 

2012. – 249 с. – Бібліогр.: с. 221–249. – Текст монографії доступний в 

Інтернеті: 

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201410_artilces_field_dopmat_

files/eif00000043.pdf.  

Розглянуто питання формування, упорядкування та управління 

бібліотечними інформаційними ресурсами в контексті соціокомунікаційних 

процесів та формування суспільства знань. 

265. Лобузіна, К. В. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до 

онлайнового середовища / Катерина Лобузіна // Вісн. Кн. палати. – 2012. – 

№ 7. – С. 30–34. – Бібліогр.: 21 назва. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_7_9.pdf. 
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Розглянуто основні форми онлайнової бібліотечної діяльності: 

каталогізація веб-ресурсів, дистанційне довідково-бібліографічне 

обслуговування, електронні виставки. Запропоновано засоби реалізації 

сучасних інформаційних сервісів на основі віддаленого обслуговування 

користувачів. 

266. Лопата, О. М. Електронні ресурси: порядок доступу та їх 

використання читачами наукової бібліотеки / Олена Лопата // Бібл. вісн. – 

2010. – № 3. – С. 8–15. – Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний в 

Інтеренті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2010_3_2.pdf. 

У статті висвітлюється вплив сучасних інформаційних технологій на 

практичну діяльність бібліотек. Розкривається процес створення сучасного 

програмного комплексу, що дає змогу інтенсифікувати обслуговування 

користувачів на основі мережевих технологій та підвищити якість надання 

послуг. Наголошується на важливості проведення теоретико-прикладних 

досліджень з використання маркетингу в бібліотеках та вивчення його 

впливу на розвиток книгозбірень. 

267. Лопата, О. М. Практика використання електронних 

інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки / Олена 

Лопата // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 4. – С. 25–29. – Бібліогр.: 14 назв ; 

№ 5. – С. 35–39. – Бібліогр.: 14 назв.  

У публікації викладаються результати дослідження ступеня 

задоволеності користувачів бібліотечно-інформаційним обслуговуванням з 

використанням електронного каталогу, що застосовується в залах 

періодичних видань з 2003 р., а також подається інформація щодо нових 

сервісів, запроваджених у бібліотеках. 

268. Лопата, О. М. Сучасні тенденції та перспективи інформаційного 

обслуговування читачів періодичними виданнями / Олена Лопата // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 193–209. – 

Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2014_40_17.pdf. 

Висвітлено питання щодо застосування новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій для оперативного задоволення 

інформаційних потреб читачів та розширення спектра бібліотечних сервісів 

і послуг, зокрема поглиблення інформаційного обміну за рахунок 

використання журналів відкритого доступу. Визначено вплив новітніх 

інформаційних технологій на роботу в традиційному бібліотечному 

середовищі, а також тенденції найближчої трансформації бібліотечної 

діяльності та інформаційного обслуговування читачів періодичними 

виданнями. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2010_3_2.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2010%2F4
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2010%2F4
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2014_40_17.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2014_40_17.pdf


269. Лотова, Е. Ю. Реализация новых информационно-библиотечных 

требований для обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности ВПО / Е. Ю. Лотова // Alma Mater. Вестн. высш. шк. – 2012. – 

№ 5. – С. 93–95. 

У статті висвітлено діяльність науково-інформаційного бібліотечного 

центру Російського університету дружби народів щодо створення сучасної 

електронно-бібліотечної системи вузу. 

270. Мар’їна, О. Соціально-комунікаційні технології як засіб 

управління бібліотечно-інформаційною сферою діяльності / Олена Мар’їна 

// Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 3. – С. 26–28. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_3_10.pdf. 

У статті розглядається поняття «соціально-комунікаційні технології». 

Обґрунтовується доцільність їх впровадження як засобу управління 

бібліотечно-інформаційною сферою діяльності.  

271. Медведєва, В. М. Впровадження електронних інформаційних 

технологій у сучасну бібліотечну діяльність / Валентина Медведєва // Наук. 

пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 351–364. – 

Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2013_35_36.pdf. 

Розглянуто процес комп’ютеризації бібліотечних закладів як засіб 

забезпечення доступу різних категорій користувачів до інформаційних 

ресурсів, а також як один із провідних важелів впливу на інформаційний 

процес українського суспільства. 

272. Медведєва, В. М. Інформаційні технології – майбутнє бібліотеки 

/ Валентина Медведєва // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 8. – С. 28–32. – 

Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_11. 

У статті проаналізовано процеси бібліотечної діяльності під впливом 

інноваційних технологій, порушено проблеми, пов’язані з активізацією ролі 

книгозбірень у розвиткові інформатизації українського суспільства. 

Розглянуто шляхи вдосконалення функціональних можливостей бібліотечних 

установ. 

273. Медведєва, В. М. Роль сучасних бібліотечних установ в 

інфотворчому процесі / Валентина Медведєва // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 80–93. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний 

в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_6.pdf. 

У статті розглядається сучасний процес комп’ютеризації бібліотечних 

установ як засіб забезпечення доступу різних категорій користувачів до 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_3_10.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_35_36.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_35_36.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_11
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2012_33_6.pdf
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інформаційних ресурсів і є одним з дієвих важелів впливу на інфотворчий 

процес українського суспільства. 

274. Ніколаєнко, Н. М. Створення інформаційних ресурсів 

інженерно-педагогічного спрямування для забезпечення потреб 

користувачів: із досвіду роботи наукової бібліотеки Української інженерно-

педагогічної академії / Н. М. Ніколаєнко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки 

України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий 

інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та 

забезпечення доступу. – С. 152–157.  

У статті проаналізовано досвід роботи Наукової бібліотеки Української 

інженерно-педагогічної академії з питань інформаційно-бібліографічного 

забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти, проведеної в рамках 

наукового дослідження «Системна організація інформаційно-

бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти».  

275. Остапчук, Ю. А. Визначення понять «віртуальний 

довідково-бібліографічний апарат» і «електронний 

довідково-бібліографічний апарат» бібліотеки / Юлія Остапчук // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 200–206. – 

Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2010_27_23.pdf. 

Проаналізовано погляди бібліотекознавців і бібліографознавців на 

поняття «віртуальний довідково-бібліографічний апарат» і «електронний 

довідково-бібліографічний апарат» бібліотеки, доведено правомірність 

існування означених термінів. 

276. Попик, В. І. Формування національного науково-інформаційного 

простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та 

інформаційних центрів України / Володимир Попик // Бібл. вісн. – 2015. – 

№ 3. – С. 3–11. – Бібліогр.: 41 назва. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_3_3. 

Обґрунтовується необхідність інтеграції зусиль спеціалізованих наукових 

бібліотек, науково-дослідних установ та інформаційних центрів щодо 

формування національного науково-інформаційного простору як сукупності 

інформаційних ресурсів, технологій, інформаційних зв’язків, інфраструктур, 

середовища інформаційних комунікацій. 

277. Рогова, П. І. Про концепцію створення інтегрованого галузевого 

інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського / Павла Рогова // Вісн. Кн. палати. – 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2010_27_23.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2010_27_23.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_3_3


2013. – № 10. – С. 8–11. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_10_4.pdf. 

У статті висвітлюються концептуальні засади створення інтегрованого 

галузевого інформаційного ресурсу на базі ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського як єдиного вікна доступу до освітніх ресурсів, 

завдяки чому інтенсифікуватимуться науково-дослідна діяльність і 

навчально-виховний процес в освітній сфері України. Втілення засад 

Концепції пропонується здійснювати з мережею освітянських бібліотек та 

бібліотеками інших відомств. 

278. Рогова, П. І. Формування інтегрованого галузевого 

інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського: стан та перспективи / П. І. Рогова 

// Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. 

наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – 

Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: 

стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 11–33. 

– Бібліогр.: 22 назви.  

Стаття докладно інформує про етапи та процеси створення на базі 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського інтегрованого галузевого 

інформаційного ресурсу (ІГІР), що здійснювались у межах НДР упродовж 

2011–2013 рр. Визначено також найближчі перспективи розвитку ІГІР, що 

спираються на вже набутий досвід його формування й використання. 

279. Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного 

середовища : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського ; [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна 

та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 245 с. – Бібліогр. у прим. до розд. 

У монографії розглянуто основні напрями еволюції вітчизняного 

інформаційного середовища: удосконалення процесу дієвого використання в 

інформаційних обмінах медіа-ресурсів, продукції сучасних соціальних мереж, 

наукової періодики, архівної та книжкової спадщини, інтегрованості до 

цього середовища сучасних бібліотек. 

280. Романуха, З. В. Впровадження інформаційних технологій у 

бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках 

/ Зоя Романуха // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 11. – С. 39–43. – Бібліогр.: 

30 назв. 

У статті проаналізовано форми електронного бібліографічного 

інформування споживачів, подані на веб-сайтах бібліотек вищих навчальних 

закладів західного регіону України. 

281. Свирюкова, В. Г. Интерактивное обслуживание как элемент 

системы справочно-библиографического обслуживания удаленных 

пользователей в крупной научной библиотеке / В. Г. Свирюкова 

// Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_10_4.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F11
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тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. б-ка Украины 

им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 170–178. – 

Библиогр.: 5 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/bnan_2014_12_19.pdf. 

У статті подано характеристику інтерактивних форм обслуговування 

віддалених користувачів, що розвивається в трьох напрямах: синхронне – 

виконання запитів в режимі реального часу (наприклад, 

чат-обслуговування); асинхронне – отримання відповіді на запит через 

певний проміжок часу за допомогою електронної пошти або веб-форми 

(наприклад, віртуальні довідкові служби); автоматичне надання інформації 

у відповідь на запити користувачів на основі використання спеціально 

організованих баз знань/баз даних виконаних запитів (наприклад, архів 

виконаних запитів віртуальними довідковими службами). Визначено 

технологію їх використання у великій науковій бібліотеці.  

282. Свирюкова, В. Г. Использование веб-сервисов библиотеки для 

обслуживания удаленных пользователей (на примере ГПНТБ СО РАН) 

/ В. Г. Свирюкова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. 

б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2011. – Вып. 9. – С. 94–

98 : рис. – Текст статьи доступен в Интернете: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/bnan_2011_9_11.pdf.  

Розглянуто різні форми довідково-бібліографічного й інформаційного 

обслуговування віддалених користувачів (віртуальна довідкова служба, 

інформаційні сервіси, електронні бібліотеки тощо). 

283. Симоненко, Т. В. Мережеве інформаційно-бібліотечне 

забезпечення наукових досліджень : автореф. дис. … канд. наук. із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство» / Симоненко Тетяна Василівна ; НАН України, Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 18 с. 

У дисертаційному дослідженні розроблено інформаційно-технологічні 

засади створення мережевої системи інформаційно-бібліотечного 

забезпечення наукових досліджень на основі інтегрованої платформи для 

формування та підтримки доступу до вітчизняних наукових інформаційних 

ресурсів і корпоративного доступу до ресурсів провідних світових 

постачальників наукової інформації. 

284. Стратегія розвитку бібліотечно-інформаційного ресурсу 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського / [уклад.: Артемов Ю. І., Рогова П. І., Вараксіна Н. В. ; 

наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2010. – 26 с.  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2014_12_19.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2014_12_19.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2011_9_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2011_9_11.pdf


У документі охарактеризовано сучасний стан 

бібліотечно-інформаційного ресурсу для забезпечення науково-педагогічної 

діяльності в Україні й світі. Визначено мету, пріоритетні напрями та шляхи 

стратегічного розвитку бібліотечно-інформаційного ресурсу ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. 

285. Тарасенко, Н. В. Інноваційні аспекти бібліотечно-інформаційного 

виробництва / Наталія Тарасенко // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 543–559. – Бібліогр.: 24 назви. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_42.pdf. 

Стаття присвячена розгляду інноваційних тенденцій у 

бібліотечно-інформаційному виробництві. У контексті вдосконалення 

інформаційних продуктів бібліотек висвітлено специфіку бібліотечних веб-

сайтів і мережевих сторінок. Обґрунтовано та розкрито такі 

характеристики веб-сайтів і мережевих сторінок бібліотек, як 

оперативність, мобільність, різноформатність, регулярність, 

реагентність, інтерактивність.  

286. Татарчук, Л. М. Автоматизація як напрямок 

бібліотечно-інформаційного супроводження наукового забезпечення АПК 

/ Л. М. Татарчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 

2010. – № 3. – С. 61–65. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2010_3_9.pdf.  

У статті висвітлюються процеси бібліотечно-інформаційної діяльності 

ДНСГБ НААНУ, впровадження сучасних інформаційних технологій у роботу 

підрозділів установи, зокрема формування електронного каталогу. 

287. Терещенко, І. В. Впровадження інноваційних технологій у 

бібліотечний сервіс / Ірина Терещенко // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 447–455. – Бібліогр. : 16 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_41.pdf. 

У статті розглянуто перспективи впровадження інноваційних 

технологій у бібліотечну діяльність. Висвітлено досвід зарубіжних і 

вітчизняних бібліотек щодо використання мобільних додатків та 

електронних книжок. 

288. Тодорова, Є. М. Сучасні проблеми застосування інформаційних 

технологій в бібліографічному обслуговуванні читачів бібліотек м. Харкова 

/ Тодорова Євгенія Миколаївна, Шапар Олег Миколайович // Сучасні 

проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : 

матеріали другої наук.-практ. конф., Львів, 23 верес. 2010 р. / Нац. ун-т 

«Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів, 2010. – С. 239–246. – 

Бібліогр.: 10 назв. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2015_41_42.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2010_3_9.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2014_39_41.pdf
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У статті висвітлено досвід наукових і навчальних бібліотек м. Харкова 

щодо впровадження сучасних інформаційних технологій в практику 

обслуговування користувачів, зокрема віртуальна довідкова служба, 

електронна доставка документів, онлайновий бібліотечний сервіс тощо. 

289. Трачук, Л. Ф. Веб-технології в технологічному процесі 

обслуговування користувачів бібліотек [Електронний ресурс] / Людмила 

Федорівна Трачук // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. 

конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Текст. дані. – Київ, 2015. – 

Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/692 (дата 

звернення: 9.11.15). – Назва з екрана. 

У статті визначено шляхи модернізації технологічного процесу 

обслуговування користувачів обласних універсальних наукових бібліотек в 

умовах застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

зорієнтованих на мережу Інтернет. 

290. Трачук, Л. Ф. Комп'ютеризація бібліографічної діяльності 

бібліотек в Україні (1991–2009 рр.): основні напрями розвитку 

бібліографування та бібліографічного обслуговування : автореф. дис. ... канд. 

іст. наук : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство» / Трачук Людмила Федорівна ; НАН України ; Нац. б-

ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – 20 с.  

У дослідженні визначено основні етапи теоретичного осмислення та 

практичного впровадження комп'ютерної техніки в бібліографічну 

діяльність бібліотек. Запропоновано нові визначення 

поняттєво-категоріального апарату цієї діяльності. Проаналізовано 

український сегмент Інтернету щодо виявлення та характеристики 

існуючих електронних бібліографічних ресурсів і розроблено схему їх 

класифікації. Досліджено основні напрями електронного довідково-

бібліографічного обслуговування локальних і віддалених користувачів 

бібліотек. Розглянуто еволюційні зміни форм віртуальних довідкових служб 

та їх значний потенціал для навчання користувачів основ самостійного 

бібліографічного пошуку. Визначено вимоги щодо подання бібліографічної 

інформації у відповідь на разові запити користувачів. Охарактеризовано 

стан і перспективи розвитку електронного бібліографічного інформування 

споживачів. Виявлено низький рівень комп’ютеризації бібліографічної 

діяльності в бібліотеках України. 

291. Трачук, Л. Ф. Форми масового електронного бібліографічного 

інформування споживачів / Людмила Трачук // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 149–157. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_28_15.pdf. 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/692
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RrP92Eaa1H8J:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DARD%26P21DBN%3DARD%26Z21ID%3D%26Image_file_name%3DDOC/2010/10tlfbbo.zip%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1+&cd=1&hl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RrP92Eaa1H8J:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DARD%26P21DBN%3DARD%26Z21ID%3D%26Image_file_name%3DDOC/2010/10tlfbbo.zip%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1+&cd=1&hl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RrP92Eaa1H8J:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DARD%26P21DBN%3DARD%26Z21ID%3D%26Image_file_name%3DDOC/2010/10tlfbbo.zip%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1+&cd=1&hl=ru
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2010_28_15.pdf


Розглянуто сучасний стан бібліографічного інформування споживачів в 

електронному середовищі. Охарактеризовано існуючі форми 

недиференційованого інформування споживачів. Виявлено паралельне 

застосування бібліотеками таких форм бібліографічного інформування, як 

електронні аналоги друкованих покажчиків і вільний доступ до 

бібліографічних баз даних. 

292. Удовик, В. Н. Інформаційна діяльність президентської бібліотеки 

Азербайджанської Республіки / Володимир Удовик // Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та 

ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 43–49. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_5.pdf. 

У статті висвітлено інформаційну діяльність Президентської бібліотеки 

Азербайджанської Республіки щодо формування інформаційних ресурсів і 

подання їх в інформаційному просторі. 

293. Шахова, М. І. Бібліотека як електронно-інформаційний центр ВНЗ 

/ Шахова М. І. // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному 

забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інформаційної діяльності вищих 

навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. 

б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т 

[та ін.]. – Хмельницький, 2012. – С. 96–99. 

Розглядається питання щодо впровадження нових способів накопичення 

електронної інформації, створення власних інформаційних ресурсів, 

автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів і організації доступу 

користувачів до електронних документів. 

294. Шемаєва, Г. В. Перспективні напрями розвитку електронних 

інформаційних ресурсів бібліотек / Ганна Шемаєва // Бібл. вісн. – 2012. – 

№ 3. – С. 3–7 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2012_3_1.pdf. 

У статті висвітлено результати аналізу використання електронних 

інформаційних ресурсів бібліотек українськими вченими та визначено 

перспективи їх розвитку за напрямами: зміцнення кооперації та координації 

на системному та міжсистемному рівнях, поглиблення інтеграції 

інформаційних ресурсів різних соціально-комунікативних структур, 

посилення аналітичної діяльності, консолідація інформації та знань. 

295. Шкурко, О. П. Інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки 

Національного авіаційного університету: специфіка управління в сучасних 

умовах / Олена Шкурко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського 

/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 34. – 

С. 57–65. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_34_7.pdf. 

У статті розглянуто інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки 

Національного авіаційного університету в умовах суспільства знань. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2014_39_5.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2012_3_1.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_34_7.pdf
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Визначено особливості управління інформаційними ресурсами бібліотеки у 

процесі впровадження та удосконалення системи менеджменту якості. 

296. Юрик, И. В. Интеграция Центральной научной библиотеки 

им. Я. Коласа в онлайновое пространство научных коммуникаций 

/ И. В. Юрик // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 5. – С. 55–60. – Библиогр.: 

5 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=5&art

=7.  

У статті розглянуто технології інтеграції ЦНБ ім. Я. Коласа НАН 

Білорусі в онлайновий простір наукових комунікацій з урахуванням різних 

форм обміну та поширення наукової інформації. 

297. Юрик, И. В. Роль белорусских библиотек в интеграции 

отечественной научной периодики в международное информационное 

пространство / Инна Юрик // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 15–19. – 

Библиогр.: 3 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/bv_2013_1_3.pdf. 

У статті висвітлено діяльність наукових і вузівських бібліотек Білорусі з 

формування інформаційних ресурсів, що сприяє інтеграції вітчизняної 

наукової періодики в міжнародний інформаційний простір, розглянуто 

досвід ЦНБ ім. Я. Коласа НАН Білорусі зі створення електронного архіву 

наукової періодики Національної академії наук Білорусі. 

298. Ярошенко, Т. О. Використання електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки НаУКМА студентами факультету гуманітарних наук за період 

2008–2012 рр. / Ярошенко Т. О., Чуканова С. О. // Наук. зап. НаУКМА. 

Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Нац. ун-т 

«Києво-Могилянська академія». – Київ, 2013. – Т. 149. – С. 15–22. – Бібліогр.: 

18 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/NaUKMApp_2013_149_5.pdf. 

У статті проаналізовано використання деяких електронних ресурсів 

наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» студентами гуманітарних спеціальностей. Наведено статистику 

використання передплачених баз даних EBSCO, Springer, JSTOR, Oxford 

University Press. 

Див. також № 15, 18, 46, 77, 195, 211, 212, 213. 

4.3.2. Веб-портали бібліотек 

299. Артемов, Ю. І. Концепція веб-порталу Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як єдиної точки 

доступу до галузевих інтегрованих ресурсів / Ю. І. Артемов ; НАПН України, 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2013. – 36 с.  

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=5&art=7
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=5&art=7
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2013_1_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2013_1_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMApp_2013_149_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMApp_2013_149_5.pdf


Документ містить пропозиції щодо створення веб-порталу ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського, його принципові характеристики, 

структуру та організаційні, інформаційні та програмно-технічні аспекти 

щодо функціонування як єдиної точки доступу до галузевих інтегрованих 

інформаційних ресурсів. 

300. Бондаренко, В. І. Розвиток веб-сайтів бібліотек як інструменту 

управління інформаційними потоками / Вікторія Бондаренко // Наук. пр. Нац. 

б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 176–192. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_30_16.pdf. 

У статті висвітлено особливості функціонування веб-сайтів провідних 

бібліотек світу як форм дистантного обслуговування користувачів 

бібліотек та проаналізовано напрями їх удосконалення в процесі 

інформатизації. Оцінено переваги використання бібліотечних фондів за 

допомогою веб-сайтів, проаналізовано функції сайтів і критерії їх 

ефективності. 

301. Вітушко, А. В. Веб-сервіси для підвищення комунікативності 

бібліотечних сайтів / Антон Вітушко, Артур Струнгар // Вісн. Кн. палати. – 

2013. – № 3. – С. 23–25. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_3_9.pdf. 

Виявлено різноманітні підходи і можливості у взаємодії з підрозділами 

нового інформаційного веб-середовища в контексті формування сайта 

бібліотеки. Зазначено, що серед перспективних сучасних сервісів доцільним є 

використання технологій портальних рішень: RSS-технологій, входження в 

соціальні мережі. 

302. Грогуль, О. М. Аналіз веб-сайтів обласних бібліотек (на прикладі 

Рівненської державної обласної бібліотеки та Кіровоградської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського) / Олена Грогуль 

// Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та 

інформаційні технології / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 

Вип. 7. – С. 172–181. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2012_7_13.pdf. 

Проаналізовано особливості побудови та функціонування веб-сайтів двох 

українських обласних універсальних наукових бібліотек. Звернуто увагу на їх 

здобутки в інформаційно-аналітичній діяльності щодо створення та 

використання електронних інформаційних ресурсів. 

303. Єпіфанова, О. В. Роль веб-сайту в бібліотечно-інформаційному 

обслуговуванні Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля / Ольга Єпіфанова // Вісн. Львів. ун-ту. 

Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології / Львів. 

нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – Вип. 4. – С. 235–239. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2009_4_29.pdf. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_16.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_3_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2012_7_13.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2009_4_29.pdf
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Проаналізовано структуру, завдання та функціонування веб-сайту 

Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету 

імені В. Даля. Звернуто увагу на електронний каталог та електронну 

бібліотеку, доступ до яких можливий через цей сайт. 

304. Лисенко, Л. В. Сайт бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» як інструмент обслуговування віддалених 

користувачів / Л. В. Лисенко // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 40–46 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – 

Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2012_1_9.pdf.  

У статті розглянуто роль сайта бібліотеки в обслуговуванні віддалених 

користувачів. Проаналізовано основні статистичні показники використання 

сайта бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». На основі проведеного аналізу окреслено подальші напрями 

оптимізації структури та змісту сайта бібліотеки ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

305. Назаровець, С. Н. Вебометричне дослідження сайтів бібліотек 

ВНЗ України / С. Н. Назаровець // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту 

ім. І. Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Поділільський, 2010. – Вип. 2. – С. 312–

320 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npkpnuiobk_2010_2_34.pdf. 

У дослідженні за допомогою вебометричного інструментарію проведено 

ревізію сайтів бібліотек ВНЗ України. На основі здобутих результатів 

сформовано рейтинг вибраних сайтів бібліотек ВНЗ України. 

306. Павлова, Л. П. Для кого библиотеки делают сайты? : итоги 

анкетирования в Отделении ГПНТБ СО РАН / Л. П. Павлова // Библиотеки 

национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции 

развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. б-ка Украины 

им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 154–164. – Текст 

статьи доступен в Интернете: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2014_12_17. 

Розглянуто проблеми ефективності бібліотечного сайта під час 

проведення анкетування в Науковому дослідному університеті 

Новосибірського наукового центру. Наведено дані звернення до ресурсів, 

розміщених на сторінках сайту Відділення Державної публічної науково-

технічної бібліотеки Сибірського відділення РАН. Вивчено пропозиції 

користувачів сайту. 

307. Струнгар, А. Формування інформаційної структури сайту 

бібліотеки як ефективного інструменту взаємодії у веб-середовищі / Артур 

Струнгар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 385–390. – 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2012_1_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npkpnuiobk_2010_2_34.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2014_12_17


Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2013_36_36.pdf.  

Розглянуто різні підходи й можливості у взаємодії з підрозділами нового 

інформаційного веб-середовища в контексті формування сайту бібліотеки. 

Зазначено, що бібліотеки активно освоюють нові сервіси – заводять 

акаунти (облікові записи) в різних мережах та об'єднуються в їх межах в 

інтерактивні дискусійні групи й професійні спільноти. 

308. Тарасенко, Н. В. Бібліотечні сайти та сторінки в соціальних 

мережах як інноваційний продукт бібліотеки / Тарасенко Н. В. // Бібліотека. 

Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : 

в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к 

України [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 313–316. 

На основі аналізу веб-сайтів та мережевих сторінок національних 

бібліотек України виокремлено та обгрунтовано їх термінологічні 

характеристики, зокрема такі, як оперативність, мобільність, 

різноформатність, регулярність, реагентність, інтерактивність. 

309. Трачук, Л. Ф. Роль веб-сайтів обласних універсальних наукових 

бібліотек України в інформаційній соціалізації та самообслуговуванні 

користувачів бібліотек / Людмила Трачук // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 135–147. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_13. 

Проаналізовано зміст веб-сайтів обласних універсальних наукових 

бібліотек України. Досліджено засоби формування інформаційної культури 

та набуття навичок роботи з інформаційними технологіями віддалених 

користувачів бібліотек. 

310. Шевченко, Л. Б. Сайт библиотеки как инструмент продвижения 

информационных продуктов / Л. Б. Шевченко // Библиотеки национальных 

академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-

практ. и теорет. сб. / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 

2014. – Вып. 12. – С. 165–169 : рис. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2014_12_18. 

У статті розглянуто новий напрям діяльності бібліотеки – просування 

інформаційної продукції власної генерації через сайт бібліотеки в 

електронне середовище.  

Див. також № 129, 224. 

4.3.3. Електронні бібліотеки 

311. Баркова, О. В. Електронна бібліотека як сучасна розподілена 

інформаційна система / О. В. Баркова // Моделювання та інформаційні 

технології : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в 

енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010. – Вип. 58. – С. 110–115. – Бібліогр.: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_36_36.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_36_36.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_13
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2014_12_18
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8 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/21980/18-

Barkova.pdf?sequence=1.  

На основі аналізу понять «електронна бібліотека» визначено основні 

властивості цієї інформаційної системи на сучасному етапі її розвитку. 

Наведено узагальнену модель електронної бібліотеки як складової 

інформаційної системи. Сформульовано концептуальні засади створення 

електронної бібліотеки як розподіленої інформаційної системи, наведено 

приклади застосування такого підходу. 

312. Беззуб, І. О. Електронна бібліотека як частина інформаційно-

освітнього середовища вищого навчального закладу / Беззуб І. О. 

// Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–

8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 1. – 

С. 215–218. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuviap.gov.ua/images/konferenciya/2015/Bezzub.pdf.  

У статті доведено, що електронні бібліотеки дають можливість 

активізувати та значно прискорити роботу з формування доступної 

наукової інформації в Україні. Це спонукатиме кожну наукову, освітню й 

культурну установу та бібліотеку до більш активної роботи із створення 

інформаційного середовища. 

313. Беззуб, І. О. Електронні бібліотеки в сучасній освіті / Ірина Беззуб 

// Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 479–495. – 

Бібліогр.: 27 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2015_41_37.pdf. 

У статті розглянуто питання організації освітніх електронних бібліотек 

(ЕБ), висвітлено їхні переваги перед традиційними бібліотечними 

зібраннями, зроблено огляд світових та українських проектів освітніх ЕБ. 

Проаналізовано ефективний досвід створення й використання електронних 

бібліотечних ресурсів освітнього спрямування в Україні та за кордоном. 

314. Білоус, В. С. Електронна бібліотека – основа інтегрованої 

технологічної системи інформаційного поля та швидкого доступу до 

інформації / В. С. Білоус // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України 

ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий 

інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та 

забезпечення доступу. – С. 158–164. – Бібліогр.: 7 назв.  

Розглянуто значення формування й використання електронної бібліотеки 

в освітньому інформаційному просторі, а також проаналізовано основні 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/21980/18-Barkova.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/21980/18-Barkova.pdf?sequence=1
http://nbuviap.gov.ua/images/konferenciya/2015/Bezzub.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2015_41_37.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2015_41_37.pdf


заходи книгозбірні Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського щодо створення електронної бібліотеки.  

315. Бондар, Л. М. Електронні бібліотеки як елемент якості вищої 

освіти / Л. М. Бондар, I. В. Киричок, O. Л. Левашова // Управління, економіка 

та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 1. – С. 42–46 : табл. – 

Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2015_1_9. 

У статті наведено основні напрями інформатизації бібліотек, що 

передбачають створення в них електронних бібліотек та їх інтеграцію в 

комп’ютерні мережі. Розглянуто особливості вузівських електронних 

бібліотек і труднощі при їх створенні, а також обґрунтування шляхів 

створення єдиної електронної бібліотеки України. 

316. Вараксіна, Н. В. Електронні ресурси бібліотечного комплексу 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна // Інформаційна діяльність Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: 

перспективи розвитку : монографія / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – С. 86–98. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf. 

У дослідженні проаналізовано етапи формування науково-педагогічної 

електронної бібліотеки на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, що є 

актуальним інноваційним проектом і сприятиме модернізації сучасної 

освіти на базі збереження й розвитку досвіду вітчизняної педагогіки. 

317. Вараксіна, Н. В. Концепція науково-педагогічної електронної 

бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна ; НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 24 с.  

У Концепції визначено мету, пріоритетні напрями та шляхи створення 

науково-педагогічної електронної бібліотеки (НПЕБ), завдання та методи їх 

розв’язання, уточнено поняттєвий апарат. Документ містить загальні 

принципи організації НПЕБ, а також основні результати її використання.  

318. Вараксіна, Н. В. Створення галузевої наукової електронної 

бібліотеки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені 

В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки 

України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та 

організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної 

науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 165–183. – 

Бібліогр.: 31 назва.  

У статті окреслено провідні напрями формування галузевої наукової 

електронної бібліотеки. Визначено основні технологічні рішення, які 

прийняті щодо програмних продуктів, форматів даних та надання доступу.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2015_1_9
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
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319. Вараксіна, Н. В. Формування галузевого інформаційного ресурсу 

в контексті створення науково-педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна // Наук. пр. Держ. наук.-

пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий 

інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та 

забезпечення доступу. – С. 84–98 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.  

У статті подано Концепцію науково-педагогічної електронної бібліотеки 

(НПЕБ), в якій визначено мету створення НПЕБ, завдання, пріоритетні 

напрями її формування. Розглянуто загальні принципи організації, а також 

результати експериментального впровадження.  

320. Гуцол, Г. О. Електронні бібліотеки: проблемні питання 

видавництв, бібліотек, обов’язкового примірника, авторського права / Галина 

Гуцол // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 10. – С. 48–49. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_10_14.pdf.  

У статті висвітлено питання, які обговорювалися на засіданні круглого 

столу «Електронні бібліотеки: проблемні питання видавництв, бібліотек, 

обов’язкового примірника, авторського права» у рамках проведеного 

Книжковою палатою України ІІ Міжнародного форуму «Проблеми розвитку 

інформаційного суспільства». 

321. Гуцол, Г. О. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи 

розв’язання проблеми / Г. Гуцол // Бібл. планета. – 2010. – № 4. – С. 7–9. – 

Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2010_4_3.pdf. 

У статті запропоновано шляхи розв’язання проблеми щодо формування 

фонду електронної бібліотеки в Державній науковій установі «Книжкова 

палата України імені Івана Федорова». 

322. Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і 

навчальних закладів : кол. монографія / НАПН України, Ін-т інформ. 

технологій і засобів навчання ; [О. М. Спірін, С. М. Іванова, О. В. Новицький 

та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2012. – 175 с. – Бібліогр.: с. 144–160. 

У монографії розглядаються базові основи створення та функціонування 

інформаційного простору електронних бібліотек наукових і навчальних 

закладів. Досліджено науково-термінологічний апарат створення та 

функціонування електронних бібліотек. Розглянуто функціональні 

можливості електронної бібліотеки. 

323. Іванова, В. В. Інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення освітянських послуг / Іванова Валентина Василівна 

// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, т. 2. – С. 131–136 : рис. – 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_10_14.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2010_4_3.pdf


Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Mimi_2011_4(2)__19.pdf.  

Розглянуто інноваційні підходи до організації інформаційного 

забезпечення освітянського процесу, запропоновано розв’язання проблеми 

структурно-тематичного наповнення фонду електронної бібліотеки вищого 

навчального закладу та визначено її роль в інформаційному забезпеченні 

освіти. 

324. Комликова, Г. І. Електронна бібліотека Сумського НАУ як 

складова системи бібліотечно-інформаційного забезпечення аграрної освіти 

та сільськогосподарського виробництва Сумщини / Комликова Г. І. 

// Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні 

ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 

21–23 жовт. 2014 р. / Полтав. нац. техн. ун-т [та ін.]. – Полтава, 2014. – С. 66–

71. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2596.  

У статті розглянуто аспекти організації бази даних «Електронна 

бібліотека» в Науковій бібліотеці Сумського національного аграрного 

університету та питання трансформації бібліотечно-інформаційної 

діяльності в умовах розвитку інформаційних технологій. 

325. Копитко, Т. Ю. Концептуальні засади створення та розвитку 

електронних бібліотек / Копитко Т. Ю. // Бібліотека. Наука. Комунікація : 

матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України 

[та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 71–74. 

У статті сформульовано основні принципи, на яких має ґрунтуватися 

концепція створення електронної бібліотеки.  

326. Кузнецов, А. В. Міжнародний проект «Світова цифрова 

бібліотека» / Андрій Кузнецов // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 153–173. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_15.pdf. 

Висвітлено основні періоди створення та напрями подальшого розвитку 

електронних бібліотек, умови поступового об'єднання окремих установ для 

створення спільних потужних інформаційних проектів. Розглянуто 

становлення цифрового ресурсу світового рівня «Світова цифрова 

бібліотека (World Digital Library (WDL)» від обгрунтування ідеї до 

відкриття доступу у всесвітній мережі Інтернет, а також приєднання та 

участь українських інституцій у розвитку міжнародного проекту WDL. 

327. Кунанець, Н. Е. Особливості ефективної роботи електронних 

бібліотек / Н. Е. Кунанець, О. Б. Малиновський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка» / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2014. – № 805 : 

Інформаційні системи та мережі. – С. 420–425. – Бібліогр.: 19 назв. – Текст 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2011_4(2)__19.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2011_4(2)__19.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2596
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_15.pdf
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статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/VNULPICM_2014_805_47.pdf. 

Розглянуто інформаційні системи, що використовуються в бібліотеках 

для удосконалення процесів роботи. Наведено основні джерела інформації 

для електронних бібліотек. Проаналізовано основні вимоги до електронних 

бібліотек щодо подання інформації. Охарактеризовано основні формати, які 

сьогодні використовують електронні бібліотеки для надання потрібної 

інформації користувачам. 

328. Ланде, Д. В. Електронна бібліотека як середовище адаптивного 

агрегування інформації / Дмитро Ланде, Ольга Баркова // Бібл. вісн. – 2013. – 

№ 2. – С. 12–17. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2013_2_4.pdf.  

Автори статті пропонують узагальнену схему функціонування мережі 

електронних бібліотек, що ґрунтується на феномені конвергенції двох 

напрямів діяльності бібліотеки – обслуговування користувачів і формування 

фонду. Розглянуто окремі параметри мережі електронних бібліотек, надано 

оцінку інтенсивності поповнення фонду електронної бібліотеки у складі 

пірингової бібліотечної мережі. 

329. Лобузіна, К. В. Фундаментальна електронна бібліотека 

«Україніка»: технологічна організація та основні принципи управління 

інформаційними ресурсами / Лобузіна К. В. // Бібліотека. Наука. 

Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. 

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України 

[та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 18–23. – Текст тез доповіді доступний в 

Інтернеті: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/656.  

Висвітлено питання щодо реалізації науково-інформаційного проекту 

електронної бібліотеки «Україніка», започаткованого Національною 

бібліотекою України імені В. І. Вернадського. 

330. Маркарова, Т. С. Научно-информационное обеспечение 

современной педагогической науки и системы образования / Т. С. Маркарова 

// Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН 

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – 

Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, 

перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 34–44. – Библиогр.: 

5 назв.  

Висвітлено сучасні модернізаційні процеси в системі освіти й труднощі, 

що виникають у зв’язку з цим. Розкрито особливе значення бібліотек для 

розвитку науки та освіти. Зокрема, описано розробку й створення Науково-

педагогічної електронної бібліотеки РАО, а також визначено її роль у 

науково-інформаційному забезпеченні педагогічної науки та освіти. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPICM_2014_805_47.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPICM_2014_805_47.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2013_2_4.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/656


331. Микитенко, А. М. Електронна бібліотека «Культура України» 

/ А. Микитенко // Бібл. планета. – 2011. – № 1. – С. 5–6. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2011_1_2.pdf. 

У статті висвітлено здобутки Національної парламентської бібліотеки 

України щодо реалізації проекту – створення електронної бібліотеки 

«Культура України». 

332. Новицька, Т. Л. Модель управління інформаційними ресурсами 

електронної бібліотеки наукової установи [Електронний ресурс] / Новицька 

Тетяна Леонідівна, Левченко Яна Станіславівна // Інформ. технології і засоби 

навчання : електрон. наук. фах. вид. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Т. 39, 

вип. 1. – С. 209–221. – Бібліогр.: 32 назви. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ITZN_2014_39_1_20.pdf (дата звернення: 

26.01.15). – Назва з екрана. 

У статті уточнено поняття управління інформаційними ресурсами, 

виділено функції управління інформаційними ресурсами й основні структурні 

компоненти електронної бібліотеки наукової установи, побудована модель 

управління інформаційними ресурсами наукової електронної бібліотеки 

(НЕБ), що забезпечує якісне, швидке представлення інформаційного ресурсу 

зареєстрованому користувачу НЕБ, зручний інтерфейс і ефективну 

навігацію в ній у разі дотримання прав захисту інформаційних об’єктів.  

333. Прилуцька, Н. С. Понятійно-термінологічний аналіз поняття 

«електронна бібліотека» / Н. С. Прилуцька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту 

ім. І. Франка. – 2014. – Вип. 3. – С. 131–134. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_26. 

У статті розглянуто загальні питання створення електронних 

бібліотек, зазначено переваги електронних бібліотек над традиційними 

бібліотеками. Описано головні відмінності електронних бібліотек від інших 

видів інформаційних систем та ключові ознаки електронних бібліотек. За 

допомогою понятійно-термінологічного аналізу визначено та уточнено 

сутність поняття «електронна бібліотека». 

334. Трачук, Л. Ф. Електронні бібліотеки та колекції документів на 

сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України / Людмила 

Трачук // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 7. – С. 33–37. – Бібліогр.: 14 назв. – 

Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_7_11. 

У статті 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 щодо виявлення та 

характеристики електронних бібліотек або колекцій документів. 

335. Трачук, Л. Ф. Проблема визначення поняття «електронна 

бібліотека» / Людмила Ткачук // Термінологія документознавства та 

суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв 

[та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 104–106. – Бібліогр.: 4 назви. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2011_1_2.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ITZN_2014_39_1_20.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_26
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_7_11
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Досліджено трактування поняття «електронна бібліотека» на 

законодавчому, теоретичному та практичному рівнях. 

336. Ярошенко, Т. О. Світова цифрова бібліотека: будуємо глобальне 

партнерство / Т. Ярошенко // Бібл. планета. – 2010. – № 3. – С. 5–9. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2010_3_2.pdf. 

У статті йдеться про відкриття доступу до Світової цифрової 

бібліотеки (http://www.wdl.org.) – некомерційного проекту, ініційованого 

Бібліотекою Конгресу США у співпраці з 85 партнерськими інституціями 

(бібліотеками, архівами, музеями, науковими установами) 55 країн світу за 

сприяння ЮНЕСКО. Місія Світової цифрової бібліотеки – представити 

вільно та безперешкодно через Інтернет у багатомовному форматі кращі 

зразки культурної спадщини різних країн світу і, таким чином, – історію 

людської цивілізації. 

Див. також № 133, 139, 142, 247, 282. 

4.3.4. Електронна бібліографічна продукція 

337. Ахремчик, Р. В. Электронные персональные указатели серии 

«История НАН Беларуси в лицах»: от библиографических списков к полным 

текстам / Р. В. Ахремчик, Т. В. Пинчук // Библиотеки национальных 

академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-

практ. и теорет. сб. / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 

2014. – Вып. 12. – С. 137–142. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2014_12_15. 

У статті досліджено етапи створення персональних покажчиків серії 

«Історія НАН Білорусі в особах». Узагальнено досвід Центральної наукової 

бібліотеки НАН Білорусі із створення електронних покажчиків. 

Обґрунтовано перехід від бібліографічного списку до повних текстів. 

Визначено етапи формування електронних копій документів та технічні 

вимоги до них. 

338. Бичко, О. М. Створення електронної бібліографічної продукції та 

її використання у довідково-бібліографічному обслуговуванні наукової 

бібліотеки / Бичко О. М. // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному 

забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інформаційної діяльності вищих 

навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. 

б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. 

– Хмельницький, 2012. – С. 194–202. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: 

http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2012/byc_stv.htm.  

У статті розглянуто питання створення електронної бібліографії для 

підвищення якості обслуговування користувачів. Висвітлюються проблеми 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2010_3_2.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2014_12_15
http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2012/byc_stv.htm


використання гіпертекстових технологій у підготовці електронних 

бібліографічних посібників. 

339. Бодак, О. П. Повнотекстова база даних «Рукописна та книжкова 

спадщина України» як електронний науково-інформаційний ресурс Інституту 

рукопису національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

/ О. П. Бодак // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. 

унікальних архівів та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – С. 359–371. – 

Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/rks_2010_14_23.pdf. 

Подано бібліографічну базу даних «Рукописна та книжкова спадщина 

України», що розроблена в середовищі системи автоматизації бібліотек 

ІРБІС64. У базі даних відображено археографічні, джерелознавчі, 

кодикологічні та книгознавчі дослідження про склад і зміст рукописних і 

книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

та інших книгозбірень і архівних установ України, опубліковані в 

однойменному науковому збірнику, який видає Інститут рукопису НБУВ. 

Охарактеризовано структуру, пошукові можливості та перспективи 

використання бази даних. 

340. Лобузіна, К. В. Електронне середовище як засіб формування 

комплексних бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки / Катерина 

Лобузіна // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та 

інформаційні технології / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 

Вип. 7. – С. 254–260. – Бібліогр.: 25 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2012_7_18.pdf. 

Публікацію присвячено дослідженню ролі бібліографії у сучасних 

глобальних комунікаціях. Звернуто увагу на важливість бібліографічних 

технологій в електронному середовищі. Висвітлено досвід Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, набутий у процесі створення 

електронних ресурсів національної бібліографії України. 

341. Моісеєнко, Н. І. Бібліографічні ресурси з питань правознавства та 

державотворення в електронному середовищі / Надія Моісеєнко, Аліна 

Колесніченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 88–94. – 

Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_32_9.pdf. 

У статті проаналізовано електронні бібліографічні ресурси державних 

установ, національних та обласних наукових бібліотек з питань 

правознавства та державотворення за путівником «Держава і право: 

електронні бібліографічні ресурси». Зазначено, що поява видання є 

актуальним і своєчасним кроком у напрямі вдосконалення ефективності 

обслуговування користувачів та надання допомоги під час пошуку потрібної 

інформації. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rks_2010_14_23.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rks_2010_14_23.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2012_7_18.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_9.pdf
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342. Перегоедова, Н. В. Вопросы модернизации 

организационно-управленческой деятельности в сфере науки: 

информационные аспекты / Н. В. Перегоедова // Библиотеки национальных 

академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : 

науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – 

Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 57–68. – Библиогр.: 6 назв. – Текст статьи доступен 

в Интернете: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2010_8_5.pdf.  

У статті визначено перспективи удосконалення структури бази даних 

«Управління наукою та інноваціями в сучасних економічних умовах», на 

основі якої здійснюється бібліографічне інформування керівного складу 

Сибірського відділення РАН за системою диференційованого обслуговування 

керівництва. 

343. Пономаренко, Л. О. Електронні бібліографічні ресурси Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в 

інформаційному просторі: стан та проблеми розвитку / Л. О. Пономаренко 

// Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН 

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – 

Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, 

перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 76–84. – Бібліогр.: 

6 назв.  

У статті проаналізовано змістові та жанрові особливості електронних 

бібліографічних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, доступ до 

яких надається віддаленим користувачам через веб-портал бібліотеки, 

розглянуто можливість їхньої інтеграції.  

344. Пономаренко, Л. О. Інновації та досвід Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у 

створенні електронних бібліографічних ресурсів / Пономаренко Л. О. 

// Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного 

простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 485–489. – 

Текст доступний в Інтернеті: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/370.  

Висвітлено досвід ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у створенні 

масивів електронних бібліографічних ресурсів, що представлені на порталі 

бібліотеки. 

345. Пономаренко, Л. О. Створення інтегрованого галузевого 

інформаційно-бібліографічного ресурсу у провідних бібліотеках МОН 

України і НАПН України та його розвиток / Л. О. Пономаренко 

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 1. – 

С. 57–64.  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2010_8_5.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/370


Проаналізовано електронні бібліографічні ресурси, насамперед зведені 

бази даних ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та провідних 

книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН 

України, доступ до яких надається віддаленим користувачам, розглянуто 

можливість їх інтеграції. 

346. Савенкова, Л. В. Бібліографічні бази даних як складова 

інформаційно-пошукової системи бібліотеки університету / Савенкова Л. В. 

// Наук. зап. Серія: Педагогічні та історичні науки / Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – Вип. 102. – С. 174–180. – Бібліогр.: 

4 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nzped_2012_102_29.pdf.  

У статті розглядаються питання щодо розробки принципів і підходів до 

організації роботи з бібліографічними базами даних, проблеми їх ведення, 

редагування та оптимізації використання споживачами. 

347. Тодорова, Є. М. Електронні технології підготовки бібліографічної 

інформації / Є. М. Тодорова // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: 

Соціальні комунікації / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 

Вип. 47. – С. 24–32. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/haksk_2015_47_5.pdf. 

Розглядаються технологічні особливості процесу бібліографування в 

електронному середовищі. Наголошується на необхідності відповідності 

бібліографічних технологій інформаційним потребам суспільства і рівневі 

комп’ютеризації всіх галузей людської діяльності. Розвиток електронної 

бібліографії, упровадження сучасних інформаційних технологій у 

бібліографічну роботу бібліотек потребують відповідних змін у процесі 

підготовки бібліографічної інформації. Зазначається, що поширення 

електронної бібліографії є важливим засобом прогнозування подальшої 

еволюції бібліографічних технологій. 

348. Трачук, Л. Ф. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела 

електронного довідково-бібліографічного обслуговування / Людмила Трачук 

// Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 29–32. – Бібліогр.: 20 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2011_5_6.pdf. 

У статті проаналізовано основні етапи підготовки вебліографічних 

посібників, розглядаються їх різновиди, визначається роль цього важливого 

довідкового-бібліографічного ресурсу в професійній діяльності бібліотекарів, 

зокрема в обслуговуванні користувачів. 

349. Трачук, Л. Ф. Вебліографічні ресурси українських бібліотек 

/ Людмила Трачук // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 3. – С. 31–34. – Бібліогр.: 

18 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/vkp_2010_3_11.pdf. 

Наведено результати дослідження вебліографічних посібників (ВП) 

українських бібліотек як продуктів нового виду бібліографічної діяльності – 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzped_2012_102_29.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzped_2012_102_29.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/haksk_2015_47_5.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2011_5_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_3_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_3_11.pdf
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вебліографії. Охарактеризовано критерії до відбору, способи групування та 

особливості електронних ресурсів у ВП, визначено їх жанрові та змістові 

особливості. 

350. Трачук, Л. Ф. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах 

бібліотек вищих навчальних закладів України / Людмила Трачук // Вісн. 

Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 

технології / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – Вип. 4. – С. 153–

166. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/vlukbit_2009_4_17.pdf. 

У статті відображено результати аналізу сайтів бібліотек вищих на- 

вчальних закладів України щодо виявлення електронних бібліографічних 

ресурсів віддаленого доступу. Подано характеристику їх жанрів, наведено 

приклади створення специфічних бібліографічних ресурсів, характерних лише 

для електронного середовища: віртуальних виставок, 

бібліографічно-дайджестових, бібліографічно-повнотекстових посібників 

тощо. 

351. Трачук, Л. Ф. Особенности веблиографических пособий: 

теоретический аспект / Л. Ф. Трачук // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 4. – 

С. 52–59. – Библиогр.: 22 назви. – Текст статьи доступен в Интернете: 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2012/4/ntb_4_7_2012-

%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf. 

У статті розглянуто специфіку підготовки вебліографічних посібників 

та їх роль як джерела електронного довідково-бібліографічного 

обслуговування. 

352. Трачук, Л. Ф. Різновиди електронних джерел бібліографічної 

інформації в контексті практичної бібліографічної діяльності / Людмила 

Трачук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 181–190. – 

Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2010_27_21.pdf.  

Досліджено процес підготовки бібліографічної інформації у формі 

електронних бібліографічних ресурсів різних видів. Розглянуто 

співвідношення в електронному середовищі понять «каталогізація» та 

«практична бібліографічна діяльність», «електронний бібліографічний 

ресурс» та «електронний бібліографічний посібник». Запропоновано термін 

«аналітичний банк даних» для позначення електронного аналога картотеки 

статей. 

353. Шкаріна, В. А. Електронні бібліографічні ресурси наукової 

бібліотеки / Віталіна Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2009_4_17.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2009_4_17.pdf
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2012/4/ntb_4_7_2012-трачук.pdf
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2012/4/ntb_4_7_2012-трачук.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_27_21.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_27_21.pdf


Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 247–260. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_40_22.pdf. 

Проаналізовано електронні бібліографічні ресурси п'ятьох універсальних 

наукових бібліотек України загальнодержавного значення (чотири з них 

мають статус національних), що представлені в онлайновому доступі. 

Визначено їх спільні риси та відмінності, деякі тенденції щодо їх 

формування. Виявлено чотири рівні інтелектуалізації інформаційно-

пошукової системи залежно від досконалості пошукових механізмів. 

Розглянуто напрями, за якими розвивається електронна бібліографія у 

бібліотеках: створення бібліографічних записів та вдосконалення форматів, 

створення файлів авторитетного контролю, розширення кола пошукових 

елементів та пошукових можливостей, застосування штучних 

інформаційно-пошукових мов, формування інтегрованих ресурсів. 

354. Шульженко, С. Розроблення фонду Державного архіву друку 

(періодичних видань 1947–1949 років) та створення електронних ресурсів 

ретроспективної бібліографії / Світлана Шульженко // Вісн. Кн. палати. – 

2011. – № 10. – С. 42–44 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_10_11.pdf. 

У статті розглянуто періодичні видання (газети) за період 1947–

1949 рр., що зберігаються у фонді Державного архіву друку Книжкової 

палати України, та створення на їхній основі бази даних ретроспективної 

бібліографії. 

Див. також № 290, 291. 

4.3.5. Віртуальні довідкові служби бібліотек 

355. Андреева, Н. Е. Виртуальные справочные службы в 

библиотеках: становление и перспективы развития / Н. Е. Андреева, 

С. С. Смиреннова // Библиотечное дело – 2012: библиотечно-

информационная дятельность в пространстве науки, культуры и 

образования : Скворцовские чтения : материалы семнадцатой междунар. 

науч. конф. (25–26 апр. 2012 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка [и др.]. – М., 

2012. – Ч. 2. – С. 12–15. 

У статті висвітлено результати аналізу віртуального 

довідково-бібліографічного обслуговування в бібліотеках. 

356. Андреева, Н. Е. Виртуальные справочные службы в библиотеках: 

тенденции развития / Н. Е. Андреева, С. С. Смиреннова // Библиография. – 

2012. – № 2. – С. 47–49.  

У статті представлено досвід роботи віртуальних довідкових служб в 

бібліотеках Росії, зокрема Chat-обслуговування, VoIP-обслуговування, які 

дозволяють користувачеві отримати якісну і достовірну інформацію у 

фахівців бібліотек через віддалений доступ за допомогою сучасних повністю 

автоматизованих програмно-технічних засобів. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_40_22.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_10_11.pdf
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357. Андреева, Н. Е. Нормативные показатели деятельности 

виртуальных справочных служб библиотек / Н. Е. Андреева, 

С. С. Смиреннова // Библиография. – 2013. – № 2. – С. 21–25.  

Розглянуто різні трактування поняття «віртуальне довідкове 

обслуговування» в Росії та за кордоном, обґрунтовано необхідність розробки 

єдиних нормативних показників віртуальних довідкових служб. Для аналізу 

довідок, виконаних у режимі віртуального довідково-бібліографічного 

обслуговування, пропонується використовувати комплексний облік. В основу 

мають бути покладені як кількісні методи вимірювання (описова 

статистика, аналіз логів, виміри, що свідчать про економічні витрати у 

віртуальному довідковому обслуговуванні та ін.), так і якісні показники 

(ввічливість спілкування з користувачем, релевантність відповіді запиту, 

задоволеність користувача відповіддю, повторне звернення, обізнаність 

користувача про даний вид послуги тощо). 

358. Богун, Н. Г. Назустріч користувачам: віртуальна довідка в 

комунікаційному середовищі (за матеріалами зарубіжної періодики) 

/ Н. Богун // Бібл. планета. – 2013. – № 4. – С 9–12. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://profy.nplu.org/file/lp-62.pdf. 

У статті подано огляд публікацій, присвячених розвитку нової технології 

у довідково-бібліографічному обслуговуванні – віртуальна довідка на 

прикладі зарубіжних країн.  

359. Грибков, Д. Н. Виртуальное обслуживание как средство 

совершенствования библиотечного обслуживания / Д. Н. Грибков // Науч. и 

техн. б-ки. – 2011. – № 12. – С. 41–44. – Библиогр.: 3 назв. – Текст статьи 

доступен в Интернете: http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/26594583. 

У статті розглянуто технологію довідкового онлайн-обслуговування в 

Орловській обласній публічній бібліотеці імені І. А. Буніна. 

360. Довгань, О. В. Віртуальна бібліографічна довідка – інноваційний 

напрям інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / О. В. Довгань 

// Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН 

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – Вип. 2 : 

Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної 

науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 269–273. – Бібліогр.: 

11 назв.  

У статті розглянуто результати дослідження щодо виявлення 

категоріальної, тематичної і топографічної диференціації запитів до 

служби «Віртуальна бібліографічна довідка», виконаних співробітниками 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

http://profy.nplu.org/file/lp-62.pdf
http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/26594583


361. Довгань, О. В. Функціонування інформації в контексті діяльності 

служби «Віртуальна бібліографічна довідка» – об’єднаного проекту 

освітянських бібліотек / Олексій Довгань // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – 

С. 21–24. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_2_7.pdf. 

Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена потребою 

розгляду поняття «інформація в математичній парадигмі» в контексті 

функціонування віртуальних бібліографічних служб, що дало змогу 

проаналізувати їх діяльність в емпіричному дискурсі. Визначено основні 

джерела надходження інформації до індивіда на прикладі діяльності 

«Віртуальної бібліографічної довідки» ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського як одного з інформаційних каналів, що 

актуалізовані в сучасному українському суспільстві. 

362. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек Донецької 

області в умовах розвитку інформаційних технологій (2005–2009) : аналіз 

діяльн. / Донец. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Донец. обл. універс. 

наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; уклад. Н. П. Супрунець. – Донецьк : Сх. вид. 

дім, 2010. – 32 с.  

У виданні проаналізовано довідково-бібліографічну діяльність у 

бібліотеках Донецької області, тематику запитів на довідки з 

використанням електронних інформаційних ресурсів, а також участь 

бібліотек у Всеукраїнському проекті «Об’єднана віртуальна довідкова 

служба України». 

363. Каліберда, Н. Ю. Ефективність роботи онлайн-сервісу 

«Віртуальна довідка» Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського / Каліберда Н., Корнілова Є. // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 246–263 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2013_38_20.pdf. 

У статті зазначено, що в сучасних бібліотеках найбільшого поширення 

набувають онлайн-сервіси, зорієнтовані на забезпечення науково-

інформаційного обслуговування індивідуальних і колективних віддалених 

користувачів шляхом підготовки та подання інформаційних матеріалів 

довідкового, тематичного, консультаційного, науково-методичного 

характеру, релевантних інформаційним потребам і запитам споживачів. 

364. Литовченко, О. В. Віртуальна бібліографічна довідка як складова 

комплексного інформаційного забезпечення / О. В. Литовченко 

// Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія 

/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – 

С. 151–165 : діаграми. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_2_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_38_20.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_38_20.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
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У дослідженні подано результати аналізу використання «Віртуальної 

бібліографічної довідки» віддаленими користувачами з екстраполяцією 

результатів на перспективний розвиток зазначеної служби в ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. 

365. Постельжук, О. М. «Віртуальна довідкова служба» як інструмент 

задоволення інформаційних потреб користувачів / Олена Постельжук // Наук. 

пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 455–466. – 

Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2015_41_35.pdf. 

У статті розглянуто досвід створення віртуальних довідкових служб 

обласних універсальних наукових бібліотек України. Охарактеризовано 

шляхи задоволення інформаційних потреб користувачів за допомогою 

служби «Віртуальна довідка». 

366. Пригорницька, О. Г. Віртуальна довідкова служба як форма 

дистанційного обслуговування користувачів / Оксана Пригорницька // Наук. 

пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 336–344. – 

Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2013_36_32.pdf. 

У статті розглянуто складові дистанційного інформаційного 

обслуговування користувачів сучасної бібліотеки. Проаналізовано надання 

провідними бібліотеками послуги «Віртуальна довідка». Доведено, що на 

сьогодні віртуальна довідкова служба (ВДС) стала одним з важливих 

напрямів роботи бібліотеки. Використання користувачами ВДС надає їм 

можливості незалежно від віку, рівня освіти й місця проживання швидко й 

доступно отримувати повноцінне індивідуальне бібліотечне обслуговування 

безпосередньо вдома або на робочому місці.  

367. Романська, С. Й. Віртуальна довідка – як одна з форм 

обслуговування віддалених користувачів / С. Й. Романська // Сучасні 

проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : 

матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 верес. 2013 р., Львів 

/ МОНмолодьспорту України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. 

б-ка. – Львів, 2013. – С. 204–212. – Бібліогр.: 4 назви. 

У статті розкрито сутність і перспективи розвитку довідково-

бібліографічного обслуговування в електронному середовищі. Досліджено 

термінологію, що використовується в сучасній бібліографічній діяльності. 

Показано дедалі зростаючу роль електронних довідкових служб у 

задоволенні інформаційних потреб віддалених користувачів на прикладі 

використання віртуальної довідки Наукової бібліотеки Прикарпатського 

національного університету імені В. Стефаника.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2015_41_35.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2015_41_35.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_36_32.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_36_32.pdf


368. Романуха, З. В. Віртуальне довідково-бібліографічне 

обслуговування у провідних університетських бібліотеках західного регіону 

України / Зоя Романуха // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 7. – С. 30–33. – 

Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/vkp_2013_7_8.pdf. 

У статті проаналізовано функціонування віртуальних довідкових служб, 

поданих на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону 

України, висвітлено організацію їх роботи. 

369. Романуха, З. В. Організація роботи віртуальних довідкових служб 

у бібліотеках вищих навчальних закладів західного регіону України / Зоя 

Романуха // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 327–339. – 

Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_29. 

У статті виявлено зміни в організації роботи віртуальних довідкових 

служб (ВДС) бібліотек ВНЗ західного регіону України протягом 2013–

2014 рр.Окреслено шляхи подолання недоліків та перспективи розвитку ВДС.  

370. Слотюк, Г. М. Віртуальне довідково-бібліографічне 

обслуговування користувачів у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: нові 

можливості традиційних послуг / Г. М. Слотюк // Електронні інформаційні 

ресурси: створення, використання, доступ : зб. матеріалів Респ. наук.-практ. 

інтернет-конф., м. Вінниця, 12–18 квіт. 2010 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т, 

Вінниц. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – Київ, 2010. – 

С. 270–277.  

Розглянуто досвід організації віртуального довідково-бібліографічного 

обслуговування у Вінницькій обласній універсальній бібліотеці 

імені К. А. Тімірязєва. 

371. Смиреннова, С. С. Виртуальные справочные службы библиотек: 

управленческий аспект проблемы / С. С. Смиреннова // Библиотечное дело – 

2012: библиотечно-информационная дятельность в пространстве науки, 

культуры и образования : Скворцовские чтения : материалы семнадцатой 

междунар. науч. конф. (25–26 апр. 2012 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 

[и др.]. – М., 2012. – Ч. 1. – С. 132–134. 

У статті розглянуто розвиток поняття «віртуальна довідкова служба». 

372. Чуканова, С. О. Довідкова служба: шлях від традиційного до 

віртуального / Світлана Чуканова // Бібл. форум України. – 2012. – № 4. – 

С. 8–11. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2036. 

У статті проаналізовано роботувіртуальної довідкової служби Наукової 

бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_7_8.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_7_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_29
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2036
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373. Шепетуха, Л. Онлайнові послуги в бібліотеці / Людмила 

Шепетуха // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 20–21. – Бібліогр.: 

3 назви. 

У статті висвітлено досвід роботи онлайнової інформаційно-довідкової 

служби «Бібліотечний консультант» бібліотеки ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Див. також № 76, 281, 282. 



РОЗДІЛ 5. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

РЕФЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

5.1. Формування реферативної інформації як наукова проблема 

374. Балагура, І. В. Лінгвістичні дослідження взаємозв’язків науковців 

на основі аналізу реферативної бази даних «Україніка наукова» 

/ І. В. Балагура, Д. В. Ланде // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 

2014. – Т. 16, № 3. – С. 45–53. – Бібліогр.: 20 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=rzod_2014_16_3_6. 

У статті йдеться про використання методів комп’ютерної лінгвістики 

для наукометричних досліджень реферативної БД «Україніка наукова». 

Розглянуто методику наукометричних досліджень наукового напряму на 

прикладі комп’ютерних наук реферативної БД «Україніка наукова» на основі 

методів комп’ютерної лінгвістики, що дає можливість детально дослідити 

тенденції наукової співпраці, виділити найбільш комунікативних науковців, 

наукові групи та визначити ключові слова для певних наукових груп. 

375. Букшина, Т. Ф. Бібліометричний аналіз наукових публікацій з 

питань дошкільної освіти і виховання в загальнодержавній реферативній БД 

«Україніка наукова» (1998–2012 рр.) [Електронний ресурс] / Т. Ф. Букшина 

// Інформ. технології і засоби навчання : елекрон. фах. вид. – Текст. дані. – 

Київ, 2014. – Т. 40, № 2. – С. 135–150. – Режим доступу: 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/967/755#.VbhrcrXnrCM (дата 

звернення: 29.07.2015).  – Назва з екрана. 

Висвітлено результати аналізу потоку наукових публікацій з питань 

дошкільної освіти й виховання в загальнодержавній реферативній БД 

«Україніка наукова» за період 1998–2012 рр. з використанням 

бібліометричного методу. Визначено тенденції розвитку дошкільної освіти 

й виховання в базі даних. Виявлено реферативну інформацію не тільки щодо 

найактивніше досліджуваних тем і лакун у цій сфері й інтенсивності їх 

відображення в окремі роки, а й наукові установи та вищі навчальні заклади, 

що є лідерами в науковій діяльності з актуальних питань реформування 

дошкільної освіти й виховання. Наголошено на важливості відображення 

результатів наукових досліджень у реферативній БД «Україніка наукова». 

376. Букшина, Т. Ф. Галузевий реферативний сегмент із періодичних і 

продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики в УРЖ 

«Джерело» (2009–2013 рр.) / Тамара Букшина // Вісн. Кн. палати. – 2015. – 

№ 12. – С. 22–26. – Бібліогр.: 4 назви. 

У статті висвітлено результати одного з аспетів моніторингів 

опублікування реферативної інформації в чотирьох серіях УРЖ «Джерело» 

за період 2009–2013 рр., зокрема стану відображення назв періодичних і 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rzod_2014_16_3_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rzod_2014_16_3_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rzod_2014_16_3_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rzod_2014_16_3_6
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/967/755#.VbhrcrXnrCM
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продовжуваних видань із питань педагогіки й освіти, статті з яких 

реферують фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та НАПН 

України, а також інших навчальних закладів та установ. Наголошено на 

важливості збільшення обсягу реферативної інформації 

психолого-педагогічної тематики розширенням кола учасників наукового 

проекту ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

377. Букшина, Т. Ф. Періодичні та продовжувані видання інститутів 

післядипломної педагогічної освіти України: стан реферування (2008–2011) 

/ Т. Ф. Букшина // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України 

ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та 

організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної 

науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 135–147. – 

Бібліогр.: 6 назв.  

Висвітлено результати дослідження ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського з удосконалення переліку видань з питань 

педагогіки, психології й освіти для їх максимального реферативного 

відображення в БД «Україніка наукова», УРЖ «Джерело» та галузевій 

реферативній БД на веб-порталі бібліотеки. З метою розширення 

кооперативних зв’язків Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського з освітянськими книгозбірнями зосереджено 

увагу на стані реферативного опрацювання періодичних і продовжуваних 

видань інститутів післядипломної педагогічної освіти України за період 

2008−2011 рр. 

378. Вергунов, В. А. Бібліотека Київського агрономічного товариства –

фундатор галузевої бібліографічно-реферативної діяльності на 

Наддніпрянщині початку XX ст. / Віктор Вергунов // Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та 

ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 98–115. – Бібліогр.: 22 назви. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_10.pdf.  

У статті розкрито діяльність книгозбірні – єдиного на теренах 

Російської імперії творчого об’єднання науковців та освітян – Київського 

агрономічного товариства (1909–1918). Встановлено, що саме це 

товариство є першою бібліотечною установою на Наддніпрянщині, яка 

стала по суті предтечею і започаткувала галузеву 

бібліографічно-реферативну діяльність наукових (спеціальних) 

сільськогосподарських бібліотек загальнодержавного рівня. 

379. Гриценко, Н. О. Наукові публікації з педагогічних та 

психологічних наук у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка 

наукова» / Н. О. Гриценко // Місце і роль бібліотек у формуванні 

національного інформаційного простору : матеріали міжнар. конф., (Київ, 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_10.pdf


21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 

2014. – С. 418–420. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/362. 

У дослідженні йдеться про корпоративну діяльність Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського та ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського в напрямі підготовки реферативної інформації для 

загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова». 

380. Добровська, С. В. «Інформаційні технології» у реферативній базі 

даних «Україніка наукова» / С. В. Добровська, С. Е. Кириленко, 

І. В. Балагура // Бібл. вісн. – 2012. – № 4. – С. 12–17. – Бібліогр.: 10 назв. – 

Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2012_4_2.pdf. 

Розкривається ефективність застосування реферативних ресурсів у 

наукових дослідженнях. Визначено тенденції розвитку тематики 

«Інформаційні технології» в реферативній БД «Україніка наукова». 

Наголошується на доцільності планування тематики реферативних видань 

згідно з даними короткотермінових прогнозів. 

381. Добровська, С. В. Напрями використання інтегрованої 

реферативної бази даних «Україніка наукова» / С. В. Добровська // Наук. пр. 

Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-

методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення 

педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 108–

115. – Бібліогр.: 4 назви.  

Висвітлено принципи та динаміку наповнення реферативної БД 

«Україніка наукова», напрями її використання. Наведено дані з випуску 

тематичних серій УРЖ «Джерело». 

382. Ейсмонт, Ю. В. Дискусійні аспекти вживання наукової 

термінології у вітчизняних реферативних виданнях як складовій 

національного інформаційного простору / Ю. В. Ейсмонт // Місце і роль 

бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали 

міжнар. конф., (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 445–447. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/253. 

Автором зазначено, що на сучасному етапі особливо гостро постала 

потреба в укладенні нових академічних російсько-українських словників 

наукової термінології, їх поява дозволить вирішити низку проблем, з якими 

стикаються редактори і коректори наукових видань; найважливішою 

проблемою сучасного українського термінознавства залишається питання 

збереження національного духу української термінології за умов широких 

глобалізаційних процесів сучасності. 

383. Загнітко, А. П. Наукове реферування: міжнародний стандарт 

[Електронний ресурс] / Анатолій Загнітко // Linguistic Studies / Донец. нац. 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/362
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2012_4_2.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/253
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ун-т. – Текст. дані. – [Донецьк : б. в.], [2013–2014]. – Режим доступу: 

http://www.linguisticstudies.org/home/linguistics-studies/volume-29/reviews-and-

summaries/scientific-abstracting-an-international-standard-presentation-of-

abstracting-theory-and-practice-in-modern-english-and-ukrainian-languages-by-

oksana-putilina-text-educational-supply-for-students-of-higher-educational-

institutions-ed-by-anatoliy-zahnitko-donetsk-donetsk-national-university-2012-93-

pp (дата звернення 17.12.2015). – Назва з екрана. 

Презентація книги: Путіліна, О. Л. Реферування: теорія і практика в 

сучасних англійській та українській мовах : навч. посіб. із курсу 

«Реферування: теорія і практика в сучасних англійській та українській 

мовах» для студентів вищ. навч. закл. / Путіліна Оксана. – Донецьк : 

Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 92 с. – (Б-ка приклад. лінгвістики). – 

Бібліогр.: с. 78–86. 

384. Зайченко, Н. Я. Український реферативний журнал «Джерело»: 

20 років служіння науці / Надія Зайченко, Юлія Ейсмонт, Оксана Сандул 

// Бібл. вісн. – 2015. – № 5. – С. 34–38. – Бібліогр.: 19 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=bv_2015_5_9.  

Розглянуто історію становлення та видання УРЖ «Джерело» за 

двадцятирічний період. Наведено показники (у вигляді діаграм) кількісного 

зростання інформаційного масиву, тематичного спектра розподілу 

публікацій тощо. Особливу увагу приділено використанню УРЖ у бібліо- та 

наукометричних дослідженнях. Окреслено перспективи розвитку журналу. 

385. Заліток, Л. М. Загальнодержавна реферативна база даних 

«Україніка наукова» як один із сегментів популяризації сухомлиністики 

/ Л. М. Заліток // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України 

ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий 

інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та 

забезпечення доступу. – С. 68–75. – Бібліогр.: 5 назв.  

У публікації проведено бібліометричний аналіз відображення в 

загальнодержавній БД «Україніка наукова» документо-інформаційного 

потоку з питань сухомлиністики. Визначено перелік типів і видів 

документів, список авторів, які мають найбільшу кількість публікацій з 

розглянутої тематики. Встановлено коло періодичних видань, у яких 

вміщено документи й матеріали з сухомлиністики.  

386. Коваленко, І. Й. Реферативна інформація з питань педагогіки і 

психології у задоволенні інформаційних потреб освітян / І. Й. Коваленко 

// Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН 

http://www.linguisticstudies.org/home/linguistics-studies/volume-29/reviews-and-summaries/scientific-abstracting-an-international-standard-presentation-of-abstracting-theory-and-practice-in-modern-english-and-ukrainian-languages-by-oksana-putilina-text-educational-supply-for-students-of-higher-educational-institutions-ed-by-anatoliy-zahnitko-donetsk-donetsk-national-university-2012-93-pp
http://www.linguisticstudies.org/home/linguistics-studies/volume-29/reviews-and-summaries/scientific-abstracting-an-international-standard-presentation-of-abstracting-theory-and-practice-in-modern-english-and-ukrainian-languages-by-oksana-putilina-text-educational-supply-for-students-of-higher-educational-institutions-ed-by-anatoliy-zahnitko-donetsk-donetsk-national-university-2012-93-pp
http://www.linguisticstudies.org/home/linguistics-studies/volume-29/reviews-and-summaries/scientific-abstracting-an-international-standard-presentation-of-abstracting-theory-and-practice-in-modern-english-and-ukrainian-languages-by-oksana-putilina-text-educational-supply-for-students-of-higher-educational-institutions-ed-by-anatoliy-zahnitko-donetsk-donetsk-national-university-2012-93-pp
http://www.linguisticstudies.org/home/linguistics-studies/volume-29/reviews-and-summaries/scientific-abstracting-an-international-standard-presentation-of-abstracting-theory-and-practice-in-modern-english-and-ukrainian-languages-by-oksana-putilina-text-educational-supply-for-students-of-higher-educational-institutions-ed-by-anatoliy-zahnitko-donetsk-donetsk-national-university-2012-93-pp
http://www.linguisticstudies.org/home/linguistics-studies/volume-29/reviews-and-summaries/scientific-abstracting-an-international-standard-presentation-of-abstracting-theory-and-practice-in-modern-english-and-ukrainian-languages-by-oksana-putilina-text-educational-supply-for-students-of-higher-educational-institutions-ed-by-anatoliy-zahnitko-donetsk-donetsk-national-university-2012-93-pp
http://www.linguisticstudies.org/home/linguistics-studies/volume-29/reviews-and-summaries/scientific-abstracting-an-international-standard-presentation-of-abstracting-theory-and-practice-in-modern-english-and-ukrainian-languages-by-oksana-putilina-text-educational-supply-for-students-of-higher-educational-institutions-ed-by-anatoliy-zahnitko-donetsk-donetsk-national-university-2012-93-pp
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2015_5_9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2015_5_9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2015_5_9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2015_5_9


України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : 

Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного 

забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та 

перспективи. – С. 125–134. – Бібліогр.: 7 назв. 

Розглянуто значення галузевої реферативної бази даних із проблем 

педагогіки, психології та освіти, створеної кооперативними зусиллями 

освітянських бібліотек мережі Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України та Національної академії педагогічних наук України. 

387. Коваленко, І. Й. Формування галузевої реферативної БД 

/ І. Й. Коваленко // Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : 

монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – 

Київ, 2015. – С. 110–114. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf.  

У дослідженні проаналізовано реферативний напрям роботи в діяльності 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, започаткованого в межах НДР 

«Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України» (2003–

2007 рр.) (науковий керівник – кандидат історичних наук В. І. Лутовинова). 

388. Коваленко, І. Й. Шляхи розвитку галузевої реферативної бази 

даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського / І. Й. Коваленко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки 

України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський 

інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: 

сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 251–255. – Бібліогр.: 8 назв.  

Розглянуто питання про подальші перспективи удосконалення галузевої 

реферативної бази даних, що формується ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. 

389. Крючин, А. А. Використання реферативної бази даних «Україніка 

наукова» для проведення наукометричних досліджень / А. А. Крючин, 

Н. М. Мініна, Н. В. Солоніна // Місце і роль бібліотек у формуванні 

національного інформаційного простору : матеріали міжнар. конф., (Київ, 

21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 

2014. – С. 387–389. 

У дослідженні йдеться про можливості використання РБД «Україніка 

наукова» у проведенні наукометричних досліджень, та стисло 

охарактеризовано їх напрями. 

390. Мина, Ж. В. Реферування наукової літератури: проблеми та 

перспективи / Ж. В. Мина // Держава та регіони. Серія: Соціальні 

комунікації. – 2012. – Вип. 3. – С. 129–134. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21

http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=drsk
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=drsk


 

107 

STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0

&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=drsk. 

У статті проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку системи 

реферування наукової літератури як однієї з поширених форм отримання 

інформації, що дає змогу у величезному її потоці оперативно знайти 

потрібні фахівцю відомості. 

391. Пономаренко, Л. О. Стан та проблеми забезпечення вітчизняної 

науки і освіти світовою реферативною інформацією / Л. О. Пономаренко 

// Програмне забезпечення у сфері освіти і науки : матеріали конф., 12–

13 трав. 2010 р. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та ін.]. – Київ, 

[2010]. – [Ч. 1]. – С. 87–89. – Бібліогр.: 4 назви. 

У статті проаналізовано проблеми доступу освітян України до 

зарубіжних галузевих реферативних БД. 

392. Поплавська, С. Х. Реферативний журнал «Агропромисловий 

комплекс України» – національний галузевий ресурс / С. Х. Поплавська, 

О. В. Каргіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 

2010. – № 3. – С. 43–53. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2010_3_7.pdf. 

У статті відтворено основні фактори створення ЦНСГБ УААН єдиного 

в країні галузевого аграрного ресурсу – РЖ «АПК України». Розглянуто 

можливості реферативного видання здійснювати супроводження аграрної 

науки й агропромислового виробництва. 

393. Рабаданова, Л. В. Реферативна діяльність Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як засіб 

розвитку наукової комунікації / Людмила Рабаданова // Вісн. Кн. палати. – 

2015. – № 8. – С. 18–21. Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_8. 

Розглянуто інформаційне забезпечення освітянської галузі як наукову 

комунікацію, що передбачає оперативний обмін результатами досліджень. 

Проаналізовано реферативну діяльність ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського та її значення у забезпеченні фахових 

інформаційних потреб користувачів. 

394. Рабаданова, Л. В. Реферативна інформація як засіб формування 

інформаційної культури / Л. В. Рабаданова // Місце і роль бібліотек у 

формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. 

конф., (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2014. – С. 73–75. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/273.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=drsk
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=drsk
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2010_3_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_8
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/273


Автором проаналізовано можливості використання реферативної 

інформації як засобу формування та розвитку інформаційної культури 

науковців. 

395. Розвиток національної системи реферування (до 20-річчя 

Українського реферативного журналу «Джерело») / В. В. Петров, 

О. С. Онищенко, А. А. Крючин, К. В. Лобузіна, Н. М. Мініна, Н. Я. Зайченко 

// Вісн. Нац. акад. наук України. – 2015. – № 10. – С. 71–74. – Бібліогр.: 

5 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=vnanu_2015_10_13.  

На основі 20-річного досвіду видання УРЖ «Джерело» розглянуто 

сучасний стан розбудови національних реферативних ресурсів, зокрема 

реферативної БД «Україніка наукова». Окреслено перспективи розвитку 

системи реферування української наукової літератури в контексті побудови 

сучасного інформаційного суспільства. 

396. Судіна, Т. О. Стан відображення періодичних видань України з 

питань педагогіки, психології та освіти в УРЖ «Джерело» (1999–2009) 

/ Тетяна Судіна, Тамара Букшина // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 4. – С. 21–

25. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_4_8.pdf. 

Викладено результати наукової роботи ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського в процесі науково-дослідної роботи «Науково-

методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення 

педагогічної науки, освіти і практики України». Проаналізовано особливості 

відображення періодичних видань  з педагогіки, психології та освіти в серії 3 

«Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво» УРЖ «Джерело» за період 

1999–2009 рр. Висвітлено зміни в реферуванні статей з періодичних видань 

даної тематики в результаті співробітництва ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського та Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського. Визначено стратегічні завдання ДНПБ України 

ім. В. О. Сухолинського у подальшій реферативній роботі з аналітичного 

опрацювання періодичних видань психолого-педагогічної тематики. 

397. Формирование баз данных реферативной информации – путь к 

оперативному обмену результатами научных исследований / В. В. Петров, 

А. А. Крючин, Л. И. Костенко, Н. Н. Минина, Н. Я. Зайченко // Библиотеки 

национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции 

развития / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2010. – 

Вып. 8. – С. 103–109. – Библиогр.: 18 назв. – Текст статьи доступен в 

Интернете: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2010_8_10.pdf.  

Розкрито значення індексу цитування наукових публікацій як одного з 

критеріїв ефективності виконання наукових досліджень. Показано роль 

реферативних видань у забезпеченні широкого та оперативного подання 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnanu_2015_10_13
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnanu_2015_10_13
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnanu_2015_10_13
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnanu_2015_10_13
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2010_4_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2010_8_10.pdf
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результатів наукових досліджень, а також виходу авторів видань на 

міжнародний рівень, встановлення їх творчих контактів, що, в кінцевому 

підсумку, сприяє збільшенню індексу цитування наукових публікацій. 

Розглянуто питання подання результатів наукових досліджень вчених 

України в національних реферативних базах даних (зокрема, БД «Україніка 

наукова»), що дає можливість здійснювати обмін науковою інформацією в 

практично реальному масштабі часу.  

398. Шелудько, В. Л. Склад і структура української термінологічної 

лексики з державного управління на основі реферативних ресурсів НБУВ 

/ В. Л. Шелудько // Місце і роль бібліотек у формуванні національного 

інформаційного простору : матеріали міжнар. конф., (Київ, 21–23 жовт. 

2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – 

С. 447–449. 

У дослідженні подано результати комплексного аналізу складу та 

структури української термінологічної лексики з державного управління на 

основі бази даних реферативних ресурсів Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського. 

Див. також № 539. 

5.2. Методика складання та редагування рефератів 

399. Алексєєнко, Т. М. Навчання реферування наукового тексту 

іноземних студентів-нефілологів / Алексєєнко Т. М., Копилова О. В., 

Тростинськa О. М. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на 

сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. 

Пошуки = Преподавание языков в высших учебних заведениях на 

современном этапе. Межпредметные связи. Научные исследования. Опыт. 

Поиски : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 

Вип. 17. – С. 8–14. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3313/2/10AleNav.pdf. 

У статті розглянуто основні принципи навчання реферування 

студентів-іноземців, визначено місце реферування в системі занять з 

російської мови, проаналізовано розроблений з урахуванням визначених 

положень навчальний посібник з реферування. 

400. Байдак, Л. І. Анотування та реферування як ефективні прийоми 

роботи з іншомовною фаховою літературою / Байдак Л. І. // Strategiczne 

pytania światowej nauki. – 2015 : мateriały XI Międzynarodowej naukowi-

praktycznej konferencji, 07–15 lutego 2015 roku. – Przemỳl, 2015. – Vol. 13 : 

Filologiczne nauki. – С. 3–5. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://www.ukrnauka.ru/2015_SVMN/2015-02-09_A4_tom-13.pdf. 

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3313/2/10AleNav.pdf
http://www.ukrnauka.ru/2015_SVMN/2015-02-09_A4_tom-13.pdf


У статті розглянуто теоретичні та методичні аспекти анотування й 

реферування. Створюючи вторинний текст, студенти набувають навичок 

самостійного вилучення, обробки та трансформації інформації. 

401. Буряк, Е. Ю. Использование заголовка для повышения качества 

смыслового анализа текста в системе автоматического реферирования 

/ Буряк Е. Ю. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика», 28 берез. 2013 р., 

м. Харків / Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 

2013. – С. 17–19. 

У статті розглянуто результати аналізу впливу заголовка на якість 

смислового аналізу тексту в процесі автоматичного реферування тексту. 

402. Вороніна, К. В. Основи перекладацького анотування та 

реферування текстів різних типів і жанрів : навч. посіб. / К. В. Вороніна ; 

МОН України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна], 2013. – 120 с. – Текст посібника доступний в Інтернеті. 

Посібник містить теоретичні засади та практичні рекомендації з 

анотування та реферування й виконання анотаційного та реферативного 

перекладу текстів різних типів і жанрів, що є необхідною складовою 

формування професійної компетенції майбутніх перекладачів-референтів. 

Навчальний посібник призначено для студентів 4 курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання факультету 

іноземних мов. 

403. Дашкевич, Е. С. Алгоритм автоматизированного реферирования 

новостных англоязычных текстов / Дашкевич Е. С. // IІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та прикладна 

лінгвістика», 17 квіт. 2014 р., м. Харків / Нац. техн. ун-т «Харківський 

політехнічний інститут». – Харків, 2014. – С. 60–61. 

У статті розглянуто результати розробки математичної моделі 

автоматизованого реферування текстів англійською мовою. 

404. Дорофеєва, О. П. Теоретико-методологічні засади укладання 

реферативних оглядів / О. П. Дорофеєва // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки 

України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та 

організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної 

науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 86–99. – 

Бібліогр.: 16 назв. 

Висвітлено практичне значення реферативного огляду, теоретичні та 

методологічні засади реферування, шляхи подальшого розвитку даного виду 

вторинного інформування. Розглянуто класифікацію та компаративну 

характеристику оглядової та реферативної інформації. Визначено методи 

підготовки реферативного огляду. 

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/Інтелектуальні%20системи%20та%20прикладна%20л
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/Інтелектуальні%20системи%20та%20прикладна%20л
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/9674/2/Навчальний_посибник_Воронина.pdf.
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/9674/2/Навчальний_посибник_Воронина.pdf.
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/Інтелектуальні%20системи%20та%20прикладна%20л
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/Інтелектуальні%20системи%20та%20прикладна%20л
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405. Дорофеєва, О. П. Удосконалення доступу до галузевого веб-

ресурсу (на прикладі реферативної бази даних порталу Державної науково-

педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського) / О. Дорофеєва 

// Бібл. вісн. – 2010. – № 1. – С. 3–9. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http: //nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2010_1_1.pdf. 

Автор статті обґрунтовує заходи щодо вдосконалення доступу до 

спеціального (галузевого) веб-ресурсу для вузької цільової аудиторії. 

Пропозиції розроблено в теоретичній та практичній площинах на прикладі 

Інтернет-ресурсу – реферативної бази даних, що розміщується на порталі 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

406. Ейсмонт, Ю. В. Редагування електронних реферативних ресурсів у 

контексті вітчизняних і міжнародних стандартів / Юлія Ейсмонт // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 131–136. – 

Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_31_12.pdf/. 

Визначено роль і місце електронних реферативних ресурсів Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, зокрема «Україніки наукової» у 

популяризації наукового знання в Україні та за її межами. Проаналізовано 

структуру реферативного тексту та описано особливості його редагування 

відповідно до вимог оформлення текстів наукового стилю. Розглянуто різні 

види редагування реферативних текстів та запропоновано методи 

удосконалення такого редагування в контексті вітчизняних і міжнародних 

стандартів. 

407. Ейсмонт, Ю. В. Специфіка редагування реферативних ресурсів 

НБУВ / Юлія Ейсмонт // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 11. – С. 10–13. – 

Бібліогр.: 20 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/vkp_2013_11_4.pdf. 

Розкрито значення реферативних ресурсів Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського у системі інформування вітчизняних і 

зарубіжних вчених про останні досягнення та наукові відкриття в різних 

галузях наук. Визначено особливості редагування наукового тексту, зокрема 

специфіку різних шкіл його редагування. Проаналізовано найпоширеніші 

помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою. Розглянуто 

типові синтаксичні помилки в наукових повідомленнях та способи їх 

уникнення. Запропоновано шляхи удосконалення редагування інформаційних 

реферативних ресурсів НБУВ. 

408. Зеліковська, О. О. Формування умінь реферування текстів у 

майбутніх перекладачів [Електронний документ] / О. Зеліковська, І. Розгон 

// Теорія та методика упр. освітою : електрон. наук. фах. вид. / Ун-т 

менедженту освіти НАПН України. – Текст дані. – Київ, 2013. – Вип. 10. – 

file://///nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2010_1_1.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_12.pdf/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_12.pdf/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_11_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_11_4.pdf


Бібліогр.: 9 назв. – Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/10.pdf (дата 

зверення 30.12.2015). – Назва з екрана. 

Авторами досліджено найбільш ефективні форми, методи, прийоми, 

педагогічні технології навчання майбутніх перекладачів скороченого 

перекладу із застосуванням різних видів реферування. Визначено вимоги до 

реферативного перекладу англомовних текстів. З’ясовано специфічні 

особливості підготовки перекладачів докомпресії та реферування 

економічних та аграрних текстів. 

409. Коваленко, І. Й. Розвиток форм і методів інформаційного 

забезпечення реферативною інформацією / І. Й. Коваленко // Інформаційна 

діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія / НАПН 

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – С. 124–

129. – Текст доступний в Інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-

monografia_2015.pdf.  

У дослідженні проаналізовано основні форми і методи інформаційного 

забезпечення користувачів реферативною інформацією в ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. 

410. Корниенко, В. А. Особенности отечественной и зарубежной систем 

реферирования научных документов / В. А. Корниенко // Місце і роль 

бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали 

міжнар. конф., (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 459–461. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/374.  

У дослідженні проаналізовано особливості української системи 

реферування наукових документів. Визначено її переваги та недоліки, 

окреслено перспективи розвитку. 

411. Коханова, І. О. Основні засади реферування документів як сфери 

практичної діяльності / І. О. Коханова // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 59–63. – Бібліогр.: 

9 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/bdi_2011_2_11.pdf.  

У статті розглянуто процес створення національної системи 

реферативної інформації в Україні. Проаналізовано методологічні й 

практичні засади реферування документів та пов’язані з ними проблеми. 

Висвітлено теоретичні положення, які допоможуть їх уникнути. 

412. Коханова І. О. Особливості підготовки оглядових документів 

/ І. О. Коханова // Вісн. Харків. держ. акад. культури / Харків. держ. акад. 

культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 155–161. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v42/40.pdf.  

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/10.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/374
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2011_2_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2011_2_11.pdf
http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v42/40.pdf
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Розглянуто методику складання різних видів оглядів – бібліографічних, 

аналітичних і реферативних. Проаналізовано труднощі, що виникають у 

процесі підготовки означених вторинних документів. 

413. Кравцова, Т. А. Навчання реферування наукових статей 

економічної спрямованості на заняттях із російської мови як іноземної 

/ Т. А. Кравцова, О. М. Муравйова // Економічна стратегія і перспективи 

розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. / Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 1. – С. 344–350. – Бібліогр.: 

6 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2014_1_36. 

Розглянуто питання навчання реферування. Виявлено, що ефективність 

оволодіння студентами-іноземцями реферуванням наукового тексту 

залежить від багатьох чинників, а саме: рівня мовної підготовки студентів, 

точного усвідомлення ними особливостей виконання даного завдання та 

грамотної організації навчального процесу викладачем. Запропоновано 

послідовність дій під час написання реферату. 

414. Краснопольська, Н. Л. Реферувння наукового тексту студентами-

іноземцями на заняттях з української мови / Краснопольська Н. Л. // Творчий 

потенціал мовних кафедр в інноваційному розвитку дослідницького 

університету : зб. матеріалів міжкафедр. наук.-метод. конф., 18 лют. 2014 р. 

/ МОН України, Нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2014. – С. 62–64. 

У статті викладено авторське бачення методики навчання реферування 

студентів-іноземців. 

415. Кузнецова, В. М. Навчання реферативному перекладу студентів 

ВНЗ немовних спеціальностей [Електронний ресурс] / Кузнецова Валентина 

Миколаївна // Соціум. Наука. Культура : матеріали Дев’ятої міжнар. 

наук.-практ. Інтернет-конф., 24–26 січ. 2013 р. – Текст. дані. – Київ, 2013. – 

Режим доступу: http://intkonf.org/kand-ped-nauk-kuznetsova-v-m-navchannya-

referativnomu-perekladu-studentiv-vnz-nemovnih-spetsialnostey/ (дата звернення 

30.12.2015). – Назва з екрана. 

У дослідженні доведено, що навчання реферативного перекладу є 

важливим завданням для підготовки кадрів для будь-якої сфери професійної 

діяльності. Методично ефективно розроблений процес навчання 

реферативного перекладу підвищить рівень готовності випускників до 

професійної діяльності, сприятиме формуванню іншомовної комунікативної 

компетенції фахівця на високому рівні. 

416. Кузнєцова, О. О. Навчання реферуванню іноземною мовою у 

немовному ВНЗ / Кузнєцова О. О. // Теоретичні питання культури, освіти та 

виховання : зб. наук. пр. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2015. – № 51. – 

С. 63–66. – Бібліогр.: 3 назви. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2014_1_36
http://intkonf.org/kand-ped-nauk-kuznetsova-v-m-navchannya-referativnomu-perekladu-studentiv-vnz-nemovnih-spetsialnostey/
http://intkonf.org/kand-ped-nauk-kuznetsova-v-m-navchannya-referativnomu-perekladu-studentiv-vnz-nemovnih-spetsialnostey/


У статті подано практичні рекомендації щодо застосування 

реферування на старших курсах немовних ВНЗ з метою виявлення його 

навчального й контролюючого потенціалів. Розроблено методику 

впровадження реферування в навчальний процес, визначено його параметри 

та складено перелік завдань до тестів. 

417. Лозбень, Т. С. Реферування та анотування як вид мовної 

діяльності / Лозбень Т. С., Малєєва T. Є. // Kluczowe aspekty naukowej 

dzialalnosci – 2013 : materialy IX miedzynarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji, 7–15 styeznia 2013 roku. – Przemysl, 2013. – Vol. 7 : Psychologia i 

socjologia. Pedagogiczne nauki. – S. 87–89. – Текст статті доступний в 

Інтеренті: 

http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/1573/1/Lozben_Maleeva_87_89.p

df.  

У статті розглянуто вимоги, яких необхідно дотримуватись при 

складанні анотацій і рефератів на первинні наукові роботи.  

418. Путіліна, О. Л. Реферування: теорія і практика в сучасних 

англійській та українській мовах : навч. посіб. із курсу «Реферування: теорія і 

практика в сучасних англійських та українських мовах» для студентів вищ. 

навч. закл. / Путіліна Оксана ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, Донец. 

від-ня, 2012. – 92 с. – (Б-ка приклад. лінгвістики). – Бібліогр.: с. 78–86. 

Посібник складається з двох частин, у першій з яких подано теми й плани 

лекційних і практичних занять з курсу, вміщено програму та структуру 

навчальної дисципліни, а також питання до заліку й матеріали для 

самостійної роботи студентів відповідно до кредитно-модульної системи 

навчання. У другій частині запропоновано основні принципи розмежування 

понять курсу, правил складання реферату, зразки рефератів, обов’язкову й 

додаткову літературу, українсько-англійський покажчик лінгвістичних 

термінів. 

419. Синьо, В. В. Лінгвістичні аспекти реферування, анотування та 

квазіреферування німецьких текстів лісівництва / Синьо В. В. // Мовні і 

концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 

Ін-т філології. – Київ, 2010. – № 29. – С. 244–248. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: 

http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2010_29/244_2

48.pdf. 

У статті досліджено аспекти реферування, анотування та 

квазіреферування наукових текстів. Зокрема, визначення релевантних 

понять у німецьких фахових текстах лісівництва, за допомогою яких 

здійснюються досліджувані процеси. 

420. Тріщук, О. В. Точність як одна з основних властивостей 

реферативного тексту [Електронний ресурс] / О. В. Тріщук // Електронна 

бібліотека Інституту журналістики / Ін-т журналістики КНУ 

ім. Т. Шевченка. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: 

http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/1573/1/Lozben_Maleeva_87_89.pdf
http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/1573/1/Lozben_Maleeva_87_89.pdf
http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2010_29/244_248.pdf
http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2010_29/244_248.pdf
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http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2189 (дата звернення: 

17.12.2015). – Назва з екрана. 

Досліджено шляхи досягнення точності реферативного мовлення та 

причини її порушення. Проаналізовано мовні засоби, що найкраще передають 

зміст первинного твору, його тему й основну думку. 

421. Уманець, Т. Д. Навчання реферування та анотування технічних 

текстів / Уманець Т. Д. // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 

економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2–4 черв. 2011 р., 

м. Дніпропетровськ / ДВНЗ «Національний гірничий університет». – 

Дніпропетровськ, 2011. – Т. 2. – С. 186–188. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/3152/%D0%A3%D0%BC%D0%

B0%D0%BD%D0%B5%D1%86.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

У статті стисло викладено сутність анотування й реферування 

наукових текстів.  

422. Шевелько, К. О. Лінгвістичні і психолінгвістичні особливості 

анотаційного та реферативного перекладу / К. О. Шевелько // Вісн. Київ. нац. 

лінгвіст. ун-ту. Серія: Педагогіка та психологія / Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – 

Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 65–73. – Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ptp_2012_21_9. 

Стаття присвячена питанню сутності анотаційного й реферативного 

перекладу, їх місця в класифікації видів перекладу, а також структури 

анотації і реферату як продукту анотаційного й реферативного перекладу. 

Автор пропонує варіанти анотаційного й реферативного перекладу з 

урахуванням лінгвістичних і психолінгвістичних особливостей цього виду 

мовленнєвої діяльності. 

423. Шевчук, С. В. Анотування і реферування наукових текстів 

/ С. В. Шевчук, І. В. Клименко // Українська мова за професійним 

спрямуванням : підручник // С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 2-ге вид., випр., 

доп. – Київ, 2011. – С. 553–560. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf.  

У розділі підручника розглянуто методику анотування й реферування 

наукових текстів. 

Див. також № 486. 

5.3. Інноваційний розвиток реферативної діяльності  

сучасних бібліотек 

424. Балагура, І. В. Перспективи розвитку реферативної бази даних 

«Україніка наукова» та реферативного журналу «Джерело» / І. В. Балагура 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2189
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/3152/Уманец.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/3152/Уманец.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ptp_2012_21_9
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf


// Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН 

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : 

Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного 

забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та 

перспективи. – С. 115–125. – Бібліогр.: 16 назв.  

У статті проаналізовано критерії оцінювання реферативних ресурсів, 

розглянуто міжнародні реферативні ресурси та визначено основні напрями 

їх розвитку. На основі аналізу надано рекомендації з удосконалення 

реферативної бази даних «Україніка наукова» та реферативного журналу 

«Джерело». 

425. Букшина, Т. Ф. Відображення галузевої науково-реферативної 

інформації в УРЖ «Джерело»: кооперативна взаємодія освітянських 

бібліотек / Тамара Букшина // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 12. – С. 11–15. – 

Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/vkp_2012_12_3.pdf.  

Розглянуто питання активізації формування реферативних ресурсів, 

зокрема з питань педагогіки, психології, освіти шляхом інтеграції й 

налагодження кооперативної взаємодії та координації робіт з їх створення. 

Наголошено на значенні реферування наукових праць та їх розміщенні в 

загальнодержавній реферативній БД «Україніка наукова» та її паперовому 

варіанті УРЖ «Джерело» як першому кроці до розв’язання проблеми 

цитування праць вітчизняних учених у межах України та на міжнародному 

рівні. Виокремлено проблеми, вирішення яких сприятиме поліпшенню 

створення галузевого реферативного ресурсу освітянськими бібліотеками 

України. 

426. Дікунова, О. А. Освітянські бібліотеки в контексті формування 

єдиного корпоративного інформаційно-бібліотечного простору 

/ О. А. Дікунова // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах 

інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 

11–12 верес. 2013 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка» [та ін.]. – 

Львів, 2013. – С. 474–483. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21386.  

Розглянуто окремі аспекти корпоративної проектної діяльності 

провідних освітянських бібліотек України. Висвітлено досвід корпоративної 

співпраці наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ 

«Криворізький національний університет» і ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського з питань створення кооперативної реферативної 

галузевої бази даних з педагогіки, психології та освіти.  

427. Дымо, А. Б. Программная реализация проекта системы 

автоматизированного реферирования / А. Б. Дымо, А. С. Морозова 

// Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / Східноукр. 

нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т економіки та права 

«Крок». – 2011. – № 1 – С. 58–62. – Библиогр.: 7 назв. – Текст статьи 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_12_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_12_3.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21386
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доступен в Интернете: http://cyberleninka.ru/article/n/programmnaya-

realizatsiya-proekta-sistemy-avtomatizirovannogo-referirovaniya.  

Розглянуто системи автоматизованого реферування та вирішено 

проблеми збільшення їх продуктивності в онлайнових пошукових системах із 

застосуванням граматик зв’язків для синтаксичного аналізу та нейронних 

мереж для аналізу структури тексту. 

428. Зайченко, Н. Я. Формування національних реферативних ресурсів: 

15 років корпоративної взаємодії (1992–2014 рр.) / Н. Я. Зайченко // Місце і 

роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : 

матеріали міжнар. конф., (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 440–443. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/287.  

Висвітлено досвід інформаційної взаємодії зі створення національних 

реферативних ресурсів – БД «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело», що 

видається на її основі. 

429. Ігнатова, Т. Автоматичне реферування наукових статей на основі 

анотацій / Тетяна Ігнатова // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали 

V Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2011, 24–26 листоп. 2011 р., Україна, 

Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2011. – C. 112–113. – 

Бібліогр.: 3 назви.  – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22621/1/37-Ignatova-112-113.pdf.  

У статті розглянуто систему автоматичного реферування англомовних 

наукових статей лінгвістичної тематики. Реферування здійснюється 

методом обчислення ваги інформативності кожного речення та відбору 

найбільш інформативних з них. 

430. Каніщева, О. В. Використання карт відношень (TRM) для 

автоматичного реферування / О. В. Каніщева // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка» / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2013. – № 770 : 

Інформаційні системи та мережі. – С. 108–122. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23917/1/14-108-122.pdf.  

Запропоновано використання статистичних методів TFIDF, TLTF і Text 

Relationship Map (TRM) з метою автоматичної побудови реферату для 

українсько- та російськомовних текстів. Ці методи програмно реалізовано 

за допомогою мови програмування С++ у середовищі Borland Builder 6.0 і 

бази даних, створеної в Microsoft Access. 

431. Кириленко, С. Е. Архітектура та технологія наповнення 

реферативної бази даних «Україніка наукова» / С. Е. Кириленко // Наук. пр. 

Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-

http://cyberleninka.ru/article/n/programmnaya-realizatsiya-proekta-sistemy-avtomatizirovannogo-referirovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/programmnaya-realizatsiya-proekta-sistemy-avtomatizirovannogo-referirovaniya
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/287
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22621/1/37-Ignatova-112-113.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23917/1/14-108-122.pdf


методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення 

педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 99–

108. – Бібліогр.: 10 назв.  

Розглянуто основні цілі розроблення інтегрованих інформаційних систем. 

Висвітлено принципи та технологію подання інформації в реферативній БД 

«Україніка наукова». Спроектовано технологічний цикл створення 

реферативної БД «Україніка наукова» та її друкованого видання УРЖ 

«Джерело». 

432. Кириленко, С. Е. Розвиток технології представлення інформації в 

реферативній базі даних «Україніка наукова» / Світлана Кириленко, Світлана 

Добровська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 137–145. – 

Бібліогр.: 3 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_31_13.pdf. 

Висвітлено принципи та технологію подання інформації в реферативній 

БД «Україніка наукова». Окреслено перспективи розвитку та вдосконалення 

технології розміщення інформації в базі даних. Обґрунтовано можливості 

підвищення ефективності програмного забезпечення. Визначено низку 

важливих завдань, які необхідно розв’язати під час розробки технології 

аналізу використання бази даних та новітньої системи пошуку. 

433. Коваленко, І. Й. Перспективні напрями координації та кооперації 

з установами бібліотечно-інформаційної сфери, психолого-педагогічними та 

освітянськими закладами / І. Й. Коваленко, Л. І. Самчук // Інформаційна 

діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія / НАПН України, 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – С. 192–197. – Текст 

доступний в Інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-

monografia_2015.pdf.  

У дослідженні висвітлено досвід ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

щодо забезпечення координації та кооперації у створенні галузевої 

реферативної інформації. 

434. Коваленко, І. Й. Стан і перспективи розвитку галузевого 

реферативного ресурсу на веб-порталі Державної науково-педагогічної 

бібліотеки імені В. О. Сухомлинського / Інга Коваленко, Наталя Кропочева 

// Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 182–192. – 

Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2014_40_16.pdf.  

Розглянуто спільну роботу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського й 

мережі освітянських бібліотек України над проблемою поповнення 

загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова», її 

паперового варіанта УРЖ «Джерело» та галузевої реферативної бази 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_13.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_13.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_40_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_40_16.pdf
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даних, розміщеної на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 

матеріалами з питань педагогіки, психології та освіти. 

435. Коханова, І. О. Проблеми та похибки методів автоматизованого 

реферування документів / Ірина Коханова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 9. – 

С. 31–32. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21

STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=

0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9615184%2

F2014%2F9.  

У статті проаналізовано переваги та недоліки методів і засобів 

автоматизованого реферування. Наголошено, що засоби та методи 

автоматизованого реферування прискорюють процеси наукового 

опрацювання текстів першоджерел, але можуть неточно відтворити їх 

семантику. Доведено значущість людського чинника в процесі роботи над 

змістом першоджерела. 

436. Кропочева, Н. М. Перспективи розвитку галузевої реферативної 

бази даних як складової інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Н. М. Кропочева // Місце і роль 

бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали 

міжнар. конф., (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 443–445. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/271. 

Визначено етапи подальшого розвитку реферативної бази даних у складі 

інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в ДНПБ України 

ім. В. О.Сухомлинського. 

437. Лазаренко, О. В. Смысловой анализ текста в системе 

автоматического реферирования [Электронный ресурс] / Лазаренко О. В., 

Дыбина А. В., Сабалаев Д. Н. // IІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика», 28 берез. 

2013 р., м. Харків. – Текст. дан. – Харьков, 2013. – С. 34–36. – Библиогр.: 

4 назви. – Загл. с экрана. 

У статті розглянуто теоретико-методичні підходи до проблеми 

семантичного аналізу тексту в системі автоматичного реферування. 

438. Опря, Т. М. Участь наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського 

національного університету ім. І. Огієнка у формуванні системи 

кооперативного реформування в Україні / Опря Т. М. // Бібліотека та сучасні 

тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та 

інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. 

конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/271
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/conferences/Інтелектуальні%20системи%20та%20прикладна%20л
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/conferences/Інтелектуальні%20системи%20та%20прикладна%20л


2012 р. / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. – Хмельницький, [2012]. – С. 175–179. – 

Бібліогр.: 4 назви. 

Висвітлено досвід кооперативної співпраці наукової бібліотеки КПНУ 

ім. І. Огієнка і ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з реферативного 

опрацювання наукових збірників університету і подальшого включення їх в 

загальнодержавну БД «Україніка наукова», УРЖ «Джерело» та галузеву 

реферативну БД на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

439. Панченко, Д. І. Моделювання семантичних зв’язків «текст –

 реферат» при автоматичному реферуванні текстів / Д. І. Панченко // Вчені 

зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Народна українська академія» / Харків. 

гуманітар. ун-т «Народна українська академія». – Харків, 2013. – Т. 19. – 

С. 525–530. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/356/1/%D0%BF%D0%B

0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D

0%86..pdf (дата звернення: 30.12.2015). – Назва з екрана. 

У статті розглянуто семантико-контекстну модель реферування та 

модель подання знань у системі автоматичного реферування з 

використанням онтологій, що оптимізують процедуру автоматичного 

аналізу та компресії текстів у процесі реферування. 

440. Панченко, Д. І. Моделювання семантичних зв’язків «Текст-

Реферат» у системах автоматичного реферування : автореф. дис. ... канд. 

філол. наук : спец. 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична 

лінгвістика» / Панченко Дмитро Ігорович ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 20 с. 

У дослідженні створено модель процесу компресії, на основі якої 

побудовано модель реферату і заголовка. Розроблено процедуру добування з 

тексту знань, необхідних для заповнення наявної моделі. Запроваджено 

модель семантичних зв’язків «Текст-Реферат» (семантико-контекстна 

модель реферування) з використанням текстової бази, онтологій двох рівнів 

і змістових елементів заголовка. Підготовлено методику формування ознак, 

що характеризують реферат як результат компресії інформації на різних 

рівнях процесу реферування. Розглянуто онтології верхнього рівня та 

загальнонаукової лексики, і на основі запропонованої методики проведено 

класифікацію елементів реферативних конструкцій. Удосконалено алгоритм 

процедури реферування на основі розробленої моделі реферату і заголовка, а 

також системи подання знань з використанням текстової бази, заголовка й 

онтологій. 

441. Панченко, Д. І. Семантичні зв’язки «Текст-Реферат» у системах 

автоматичного реферування [Електронний ресурс] / Панченко Дмитро 

Ігорович // Міжнародна наукова конференція MegaLing’2013 «Горизонти 

прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій» : тези доп. / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського НАН України [та ін.]. – Текст. дані. – Київ, 

2013. – Режим доступу: http://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/panchenko-

http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/356/1/панченко%20Д.І..pdf
http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/356/1/панченко%20Д.І..pdf
http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/356/1/панченко%20Д.І..pdf
http://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/panchenko-dmitro-igorovich-semantichni-zv-yazki-tekst-referat-u-sistemah-avtomatichnogo-referuvannya.html
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dmitro-igorovich-semantichni-zv-yazki-tekst-referat-u-sistemah-avtomatichnogo-

referuvannya.html (дата зверення: 17.12.2015). – Назва з екрана. 

У доповіді висвітлено проблеми моделювання семантичних зв’язків 

«Текст-Реферат» у системах автоматичного реферування. Розглянуто 

побудову семантико-контекстної моделі реферування та моделі подання 

знань у системі автоматичного реферування із використанням моделі 

реферату, моделі заголовка, текстової бази та онтологій двох рівнів з 

метою оптимізації процедури автоматичного аналізу та компресії текстів 

у процесі реферування. 

442. Романюк, А. В. Сучасний стан і тенденції розвитку систем 

автоматичного реферування / Артур Романюк // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 253–264. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2013_37_25.  

Висвітлено питання щодо походження поняття «реферат», наведено 

його характеристику та визначення. Розглянуто інформацію про розширені 

реферати, реферування статей, книжок, звітної науково-технічної та 

дослідно-конструкторської документації, описів винаходів. Подано перелік 

аспектів змісту, які необхідно відобразити в рефераті: об’єкт, його 

призначення та галузь використання, суть, мету, технічне завдання, 

технічні й економічні переваги. Зазначено, що основною проблемою 

автоматичного реферування є створення моделі розуміння текстової 

інформації. Описано модель лінійно-вагових коефіцієнтів. Встановлено, що 

для автоматичної побудови реферату існують такі методи: статистичний 

(словоформа, слововживання, анотація, словесний реферат тексту), 

позиційний (метод заголовка й локалізації) та логічно-семантичний. 

443. Сандул, О. Г. Застосування інноваційних технологій у процесі 

реферування літератури з метою створення якісних інформаційних ресурсів 

/ Оксана Сандул // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 265–

275. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2013_37_26.  

Проаналізовано можливості використання сучасних інформаційних 

технологій у процесі реферування наукової літератури. Розкрито значення й 

особливості розвитку зарубіжних і вітчизняних реферативних журналів і 

http://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/panchenko-dmitro-igorovich-semantichni-zv-yazki-tekst-referat-u-sistemah-avtomatichnogo-referuvannya.html
http://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/panchenko-dmitro-igorovich-semantichni-zv-yazki-tekst-referat-u-sistemah-avtomatichnogo-referuvannya.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2013_37_25
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2013_37_25
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2013_37_25
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2013_37_25
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2013_37_26
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2013_37_26
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2013_37_26
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2013_37_26


баз даних. Подано інформацію про технічні засоби та програмні продукти 

для здійснення процесів сканування, розпізнавання, перекладу та редагування 

тексту. Приділено увагу досвіду та перспективним напрямам застосування 

сучасних інноваційних технологій у роботі відділу реферування наукової 

інформації НБУВ. 

444. Тарануха, В. Ю. Використання генетичних алгоритмів для 

забезпечення якості автоматично згенерованих рефератів / Тарануха В. Ю. 

// Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки 

/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2011. – Вип. № 2. – C. 155–158. – 

Бібліогр.: 5 назв. – Тектст статті доступний в Інтернеті: 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_2_20

11.pdf.  

У статті розглянуто необхідність забезпечення зв’язності тексту як 

однієї з характеристик якості тексту для виконання завдання 

автоматичного реферування. Зазначено, що застосування генетичних 

алгоритмів є дієвим засобом поліпшення якості тексту. 

445. Тарануха, В. Ю. Система автоматичного реферування 

[Електронний ресурс] / Володимир Юрійович Тарануха // Оброблення 

сигналів і зображень та розпізнавання образів : праці конф. УкрОбраз, Київ, 

15–19 жовт. 2012 р. / Укр. асоц. з оброблення інформації та розпізнавання 

образів [та ін.]. – Текст. дані. – Київ, 2012. – Режим доступу: 

http://uasoiro.kibermova.com/files/Zbirnyk/2012/7/p_76.pdf (дата звернення: 

9.03.2016). – Назва з екрана. 

У статті розглянуто систему автоматичного реферування текстів 

складених природною мовою. Охарактеризовано підзадачі й алгоритми та 

виконано оцінку ефективності алгоритмів, на основі яких побудовано 

систему. 

446. Шаховська, Н. Б. Інформаційна система реферування множини 

документів, поданих у різних форматах, базована на онтології 

/ Н. Шаховська, В. Литвин, В. Крайовський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка» / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – № 672 : 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 63–71 : табл. – Бібліогр.: 

3 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7929/1/10.pdf (дата звернення: 

30.12.2015). – Назва з екрана. 

Розглянуто систему автоматичного реферування множини документів. 

З’ясовано, що серед існуючих систем практично немає таких, що виконують 

множинне  реферування. Cпроектовано інформаційну модель такої системи. 

Див. таож № 51, 401, 403. 

 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_2_2011.pdf
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_2_2011.pdf
http://uasoiro.kibermova.com/files/Zbirnyk/2012/7/p_76.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7929/1/10.pdf
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РОЗДІЛ 6. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 

6.1. Інформаційно-аналітична діяльність сучасних бібліотек: 

теоретичні основи 

447. Автономова, Н. К. Формування системи інформаційно-

аналітичних видань вітчизняних наукових бібліотек / Наталія Автономова 

// Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 443–452. – 

Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2012_33_40.pdf. 

У статті досліджено формування системи інформаційно-аналітичних 

видань вітчизняних наукових бібліотек, розглянуто види 

інформаційно-аналітичних видань наукових бібліотек як складові елементи 

зазначеної системи, охарактеризовано діяльність вітчизняних наукових 

бібліотек щодо створення інформаційно-аналітичних видань. 

448. Букшина, Т. Ф. Сутність Концептуальної моделі системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і 

практики України та її впровадження в педагогічну практику України 

/ Т. Ф. Букшина // Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : 

монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – 

Київ, 2015. – С. 168–181. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf.  

У дослідженні розкрито перспективи розвитку ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського й системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

галузі в двох основних напрямах: корпоратизації зусиль та інформатизації 

процесів зі створення інформаційно-аналітичної продукції для забезпечення 

фахових потреб користувачів освітянської галузі. 

449. Варенко, В. М. Інформаційна аналітика в Україні: необхідність 

упровадження, проблеми функціонування, перспективи розвитку 

/ В. М. Варенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 

2013. – № 1. – С. 35–38. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2013_1_9.pdf. 

У статті розглянуто актуальну для українського суспільства проблему – 

впровадження в суспільну практику інформаційно-аналітичних технологій і 

методик, а також можливості їх ефективного функціонування та 

перспективи розвитку. У сучасних умовах інформаційного суспільства 

показано роль і можливості аналітики, її діагностичну й прогностичну 

функції. Визнано використання аналітики в українських реаліях як 

безальтернативний шлях розвитку, зроблено відповідні висновки. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_40.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_40.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2013_1_9.pdf


450. Варенко, В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. 

/ В. М. Варенко. – Київ : [Університет «Україна»], 2014. – 417 с. – Текст 

навчального посібника доступний в Інтернеті: 

http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/IAD.pdf.  

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та 

практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, 

методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для 

прийняття ефективного управлінського рішення. 

451. Варенко, В. М. Методичний аспект створення інформаційно-

аналітичних документів: аналіз, технології, проблеми / Володимир Варенко 

// Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 3. – С. 46–48. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_15. 

У статті проаналізовано технології та проблеми створення й 

оформлення інформаційно-аналітичних документів як важливого чинника 

управлінської діяльності. 

452. Вишневська, І. А. Соціальні мережі як джерело підготовки 

інформаційно-аналітичних матеріалів / Ірина Вишневська // Наук. пр. Нац. 

б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 521–530. – Текст статті доступний в 

Інтернет: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_40.pdf.  

У статті розглянуто особливості інформації, що циркулює в соціальних 

мережах, специфіка її використання інформаційно-аналітичними 

структурами бібліотек. Зокрема, приділено увагу розгляду соціальних мереж 

як джерела оперативної інформації для підготовки матеріалів в інтересах 

управлінських структур, особливостям пошуку, відбору та опрацюванню 

мережевої інформації. 

453. Вітушко, А. В. Теоретичні основи формування моделі аналітика в 

адаптивній інформаційно-пошуковій системі / Антон Вітушко // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 200–210. – 

Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в Інтернет: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_30_18.pdf. 

У статті розглянуто питання щодо підвищення ефективності 

інформаційного пошуку та проведено аналіз його існуючих методик. 

Розглянуто критерії оцінки ефективності інформаційного пошуку та 

перспективи на майбутнє. Пропонується адаптація засобів інформаційного 

пошуку з використанням моделі аналітика. Побудовано структурну схему 

універсальної моделі аналітика інформаційно-пошукової системи. 

454. Горбатюк, Л. В. Теоретико-історичні аспекти інформаційно-

аналітичної діяльності фахівця / Лариса Горбатюк // Молодь і ринок. – 

2013. – № 8. – С. 114–119. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернет: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_8_25. 

http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/IAD.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_15
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_40.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_18.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_18.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_8_25
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У статті розглянуто проблему визначення сутності інформаційно-

аналітичної діяльності фахівця. На основі аналізу теоретичних джерел у 

процесі дослідження викладено історію виникнення та становлення 

інформаційно-аналітичної діяльності. Розкрито особливості 

інформаційно-аналітичної діяльності фахівців у різних сферах. 

455.  Горова, С. В. Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах 

інформатизації / Світлана Горова // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 173–181. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_19.pdf. 

У статті розглянуто бібліотечну аналітику в контексті розвитку 

потреб користувачів, пов’язаних з необхідністю освоєння значних обсягів 

суспільно значущої інформації, розміщеної у фондах бібліотек. 

456.  Горовая, С. В. Аналитическая деятельность библиотек как важный 

элемент информационно-аналитического обеспечения общества 

/ С. В. Горовая // Библиотеки национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития / Нац. б-ка Украины 

им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 69–78. – Библиогр.: 

8 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/bnan_2010_8_6.pdf. 

У статті розглянуто аналітику як вид аналітико-інформаційної 

діяльності сучасних бібліотек, що відповідає об’єктивним вимогам 

сучасного користувача, який має потребу в засвоєнні значних обсягів 

інформації, що містяться у фондах бібліотек – сучасних центрах 

інформаційного забезпечення суспільства. 

457. Гранчак, Т. Ю. Бібліотека і політична комунікація : монографія 

/ Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : 

[Нац. б-ка України ім. В І. Вернадського], 2012. – 481 с. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/monog-granchak.pdf.  

У монографії висвітлено участь бібліотек та їх інформаційно-

аналітичних структур у процесах політичної комунікації. Проаналізовано 

можливості бібліотечних установ у оптимізації та підвищенні 

ефективності цих процесів з метою забезпечення стабільного розвитку 

держави і суспільства. 

458. Гранчак, Т. Ю. Информационно-аналитические структуры 

библиотек как элемент системы политической коммуникации: роль, задачи, 

продукты / Т. Ю. Гранчак // Библиотеки национальных академий наук: 

проблемы функционирования, тенденции развития / Нац. б-ка Украины 

им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 177–190. – 

Библиогр.: 4 назв. – Текст статьи доступен в Интернете: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/bnan_2010_8_17.pdf. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_19.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2010_8_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2010_8_6.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/monog-granchak.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2010_8_17.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2010_8_17.pdf


У статті висвітлено проблему підвищення ефективності функціонування 

системи політичної комунікації, роль і місце аналітичних структур в 

забезпеченні оптимальної комунікаційної взаємодії. 

459. Гранчак, Т. Ю. Науково-дослідна діяльність інформаційно-

аналітичних підрозділів бібліотек у розвитку національного інформаційного 

суверенітету / Тетяна Гранчак // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 39–53. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний 

в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_5.pdf.  

У статті охарактеризовано науково-дослідний напрям діяльності 

інформаційно-аналітичних підрозділів національних бібліотек як чинника 

формування необхідної інформаційної бази для ухвалення управлінських 

рішень у різних сферах суспільного буття, збагачення національного 

інформаційного простору важливою для динамічного суспільного розвитку 

інформацією. 

460. Дегтяр, А. О. Методологічні підходи до побудови системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації 

соціокультурної сфери / А. О. Дегтяр // Вісн. Харків. держ. акад. культури. 

Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – 

Харків, 2015. – Вип. 46. – С. 62–71. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2015_46_9. 

Здійснено огляд публікацій, у яких досліджено концептуальні підходи до 

класифікації економічної інформації. Розглянуто систему 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації 

соціокультурної сфери. 

461. Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. 

посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 

335 с. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf.  

Мета навчального посібника – допомогти в опануванні знань щодо 

теоретичних основ, організаційно-методичних засад організації 

інформаційно-аналітичної діяльності в управлінській сфері та в галузі 

науково-технічної інформації, типології інформаційно-аналітичних 

продуктів і послуг, методики їх створення та надання користувачам, 

підготовки інформаційно-аналітичних документів. 

462. Ільницька, Л. В. Інформаційно-аналітична діяльність в контексті 

реконструкції понятійного простору філософії управління / Ільницька Л. В. 

// Наук. вісн. Акад. муніцип. упр. Серія: Управління. – 2012. – Вип. 4. – 

С. 81–88. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_upravl_2012_4_12.pdf. 

У статті сформульовано визначальні орієнтири категоріального 

реєстру становлення «взаємоузгодженого комплексу в структурі 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2015_46_9
http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_upravl_2012_4_12.pdf
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усвідомлення управлінських принципів». Докладно проаналізовано 

понятійно-функціональні чинники «системності» та «інформаційності» у 

логікоконцептуальних засадах методологічних рівнів саме реконструкції 

понятійного простору філософії управління. Встановлено принципи 

узгодження контекстного насичення наукового буття динамікою 

філософського змісту аналітичних акцентів з вимогами інформаційно-

аналітичної діяльності. 

463. Карпенко, О. В. Аналітичне мислення бібліотечного фахівця у 

процесі формування вторинної інформації / О. В. Карпенко // Наук. пр. Держ. 

наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-

методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення 

педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 78–

86. – Бібліогр.: 9 назв.  

Проаналізовано актуальну проблему формування аналітичного мислення 

бібліотечного фахівця в процесі підготовки вторинної інформації.  

Запропоновано рекомендації щодо поліпщення якості, мобільності та 

ефективності надання інформаційних послуг шляхом активізації 

виконавцями аналітичного мислення. 

464. Касаткін, В. Ю. Інформаційне забезпечення сучасної бібліотеки: 

шляхи становлення / Володимир Касаткін // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 202–207. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_22.pdf. 

У статті розглянуто сучасний стан розвитку інформаційно-аналітичної 

діяльності, процесів збору та аналізу інформації різних джерел та сучасне 

програмне забезпечення бібліотеки в контексті попиту на аналітичні дані. 

465. Кобєлєв, О. М. Бібліометрія як метод інформаційно-аналітичної 

діяльності бібліотек / Олексій Кобєлєв // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 3. – 

С. 28–31. – Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_3_9.pdf. 

Розглянуто сутність та можливості біобібліометрії у визначенні 

наукової продуктивності. Визначено особливості використання та 

перспективи біобібліометричного аналізу в інформаційно-аналітичній 

діяльності бібліотек. 

466. Кобелєв, О. М. Інформаційна аналітика в організаційній структурі 

провідних бібліотек Україна (за матеріали аналізу сайтів) / Олексій Кобелєв, 

Наталя Чжен // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 12. – С. 26–28. – Бібліогр.: 

16 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_12_9. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_22.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_3_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_12_9.


У статті досліджено роль і значення інформаційної аналітики в 

організаційній структурі провідних бібліотек України. 

Інформаційно-аналітичні підрозділи розглнуто як засіб оптимізації 

діяльності, визначено їх склад та структуру. 

467.  Кобєлєв, О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної 

діяльності в Україні : монографія / О. М. Кобєлєв ; [наук. консультант 

В. О. Ільганаєва] ; МОН Укрїни, Харків. держ. акад. культури. – Харків : 

ХДАК, 2012. – 245 с. 

У монографії досліджено завдання теоретичного обґрунтування 

інформаційної аналітики в структурі діяльності бібліотек в Україні за умов 

інтелектуалізації соціокомунікаційних відносин у суспільстві. Визначено 

онтологічну та концептуальну специфіку інформаційно-аналітичної 

діяльності в бібліотеці, її зміст, характер, технології та організаційні 

засади. 

468.  Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність: джерела 

становлення та розвитку в 1970–1980 роки / О. М. Кобєлєв 

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 4. – 

С. 51–58. – Бібліогр.: 54 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2010_4_7.pdf. 

У статті розглянуто джерела та особливості становлення 

інформаційної аналітики в 1970–1980 рр. З’ясовано, що процес становлення 

інформаційно-аналітичної діяльності в зазначений період був зумовлений 

характером й особливостями технічного прогресу в епоху науково-технічної 

революції, зокрема зростанням значення й відповідальності при прийнятті 

управлінських рішень за умов, що динамічно змінюються. Науково-практичні 

результати, що були здобуті в процесі створення інформаційно-аналітичних 

служб і технологій, не втратили свого значення, і нині становлять 

підґрунтя сучасної інформаційно-аналітичної діяльності. 

469. Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у 

контексті інституалізації соціально-комунікаційної сфери суспільства 

/ О. М. Кобєлєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 

2011. – № 2. – С. 53–58. – Бібліогр.: 19 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2011_2_10.pdf. 

У статті розглянуто засади формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення системи прийняття управлінських рішень у соціально-

комунікаційній сфері України. Визначено роль, можливості та перспективи 

розвитку бібліотеки як складової цієї системи. 

470. Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у 

системі соціального управління / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харків. держ. акад. 

культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 

Вип. 35. – С. 83–92. – Бібліогр.: 21 назва. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2012_35_10.pdf. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2010_4_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2011_2_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2012_35_10.pdf
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У статті розглянуто засади інформаційно-аналітичної діяльності 

бібліотек у системі соціального управління. Визначено її проблеми, роль і 

перспективи розвитку. 

471.  Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек 

України: теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. ... д-ра 

наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство» / Кобєлєв Олексій Миколайович ; МОН України, 

Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 34 с. 

Дослідження присвячено питанням теоретико-методологічного 

обґрунтування розвитку системи інформаційно-аналітичної діяльності в 

бібліотеках України. Простежено еволюцію наукових поглядів на проблеми 

формування теоретико-методологічних засад розвитку інформаційно-

аналітичної діяльності бібліотек України. Виявлено закономірності 

становлення інформаційно-аналітичної діяльності в бібліотеках України в 

умовах переходу до суспільства знань. 

472.  Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична система як інструмент 

оптимізації діяльності бібліотек ВНЗ / О. М. Кобєлєв, В. В. Побіженко 

// Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. 

культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 231–240 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – 

Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v42/31.pdf.  

У статті розглянуто концептуальні засади розробки інформаційно-

аналітичної системи бібліотеки ВНЗ як засобу оптимізації її діяльності. 

Визначено склад, структуру і перспективи використання цієї системи. 

473.  Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітичний супровід освітньої 

підсистеми суспільства / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харків. держ. акад. культури. 

Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – 

2015. – Вип. 47. – С. 90–99. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2015_47_12. 

У статті розглянуто сутність та особливості інформаційно-

аналітичної діяльності бібліотек в освітній підсистемі суспільства. 

Зазначено: сучасні тенденції розвитку висувають нові вимоги до людини, 

освіти, зокрема її змісту, що відіграє вирішальну роль у становленні кожної 

особистості. Ідеї, знання, технології змінюються швидше людського 

покоління. Констатовано, що проблему накопичення і введення до загального 

обігу наукових баз знань можна вирішити за допомогою бібліотек, які за 

тисячолітню історію свого існування не лише накопичили значний обсяг 

інформації, але й набули безцінного досвіду її організації. 

474.  Кобєлєв, О. М. Кількісні методи аналізу публікацій в 

інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек / О. М. Кобєлєв // Вісн. 

Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – 

http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v42/31.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2015_47_12


Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 167–174. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2011_32_19.pdf. 

У статті визначено можливості, особливості та перспективи 

використання кількісних методів аналізу публікацій в 

інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек. 

475.  Кобєлєв, О. М. Особливості інформаційно-аналітичної діяльності 

бібліотек у суспільних підсистемах / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харків. держ. 

акад. культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – 

Вип. 33. – С. 100–108. – Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2011_33_12.pdf. 

У статті розглянуто специфічні ознаки та основні напрями 

інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в базових суспільних 

підсистемах з точки зору конкурентоспроможності інформаційно-

аналітичних продуктів і послуг, що створюються бібліотеками. 

476.  Кобєлєв, О. М. Ресурси інформаційно-аналітичної діяльності 

бібліотек / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. 

/ Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 88–97. – 

Бібліогр.: 16 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/hak_2012_36_10.pdf. 

У статті розглянуто поняття та основні види ресурсів 

інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Визначено можливості й 

перспективи ресурсного забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності 

бібліотек. 

477. Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / НАПН України, 

Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. 

О. М. Яценко ; наук. ред. П. І. Рогова ; рец.: Ю. І. Артемов, Т. Ф. Букшина ; 

літ. ред.: С. М. Зозуля, І. П. Білоцерківець]. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН 

України, 2010. – 28 с. 

Висвітлено загальні положення концептуальної моделі побудови, 

впровадження й розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

педагогічної науки, освіти і практики України. 

478. Кулицький, С. П. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек – 

складова розвитку економічної аналітики / Сергій Кулицький // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 331–345. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2015_41_25.pdf.  

У статті обґрунтовано необхідність наукового супроводу аналітичної 

діяльності національної бібліотеки у сфері економіки. Досліджено його 

напрями та механізми реалізації. На конкретних прикладах підтверджено, 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2011_32_19.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2011_33_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2012_36_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2012_36_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_25.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_25.pdf
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що науковий супровід стосується когнітивних й організаційних аспектів 

аналітичної діяльності. 

479. Михайлюк, А. В. Информационная аналитика: семиотический 

аспект / А. В. Михайлюк // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 41–48. – Библиогр.: 39 назв. 

Розглянуто знакову природу інформації, підкреслено схожість 

інформаційних процесів з процесами семіозиса. Інформаційно-аналітична 

діяльність розглядається як семіотичний процес. Відзначено важливість 

семіотичного підходу в сфері соціальних комунікацій, інформаційної та 

аналітичної діяльності. 

480. Мовчан, А. В. Історичні аспекти становлення та розвитку 

інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності 

/ Мовчан Анатолій Васильович // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 

2013. – № 3. – С. 230–238. – Бібліогр.: 19 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvknuvs_2013_3_32.pdf. 

У статті викладено історичні аспекти становлення й розвитку 

інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності 

міліції. Виділено п’ять етапів розвитку інформаційно-аналітичної роботи, 

починаючи з XVІІІ ст. і закінчуючи нашими днями. 

481. Павленко, А. О. Розвиток аналітичної діяльності бібліотек у 

контексті запитів сучасного суспільства / Андрій Павленко // Наук. пр. Нац. 

б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 288–293. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_30_28.pdf. 

У статті розглянуто роль інформаційно-аналітичних центрів бібліотек у 

наповненні вітчизняного сегмента інформаційного простору суспільно 

значущою інформацією. 

482.  Петренко, Л. М. Експлікація поняття «Інформаційно-аналітична 

компетентність» / Л. М. Петренко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України 

імені В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та 

організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної 

науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 70–78. – 

Бібліогр.: 12 назв.  

У статті йдеться про необхідність удосконалення наукової термінології 

в інформаційно-аналітичній сфері. Розглянуто результати аналізу наукових 

підходів до визначення категорії «інформаційно-аналітична 

компетентність», зокрема в контексті підготовки фахівців із різних 

галузей. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvknuvs_2013_3_32.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_28.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_28.pdf


483. Рудь, І. Г. Оптимізація діяльності інформаційно-аналітичних 

відділів бібліотек / Ігор Рудь // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 363–372. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_33.pdf. 

У статті розглянуто засоби оптимізації діяльності інформаційно-

аналітичних підрозділів, визначено специфіку аналітичної діяльності в 

управлінських структурах і бібліотеках. Досліджено досвід використання 

програмних комплексів і комп’ютерних систем, що забезпечують надання 

оперативної інформації. 

484. Сілкова, Г. В. До питання класифікації інформаційно-аналітичної 

продукції / Галина Сілкова // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 40–48. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_37_6.pdf. 

У статті визначено особливості інформаційно-аналітичної продукції в 

контексті функціональної сутності інформаційно-аналітичної діяльності. 

Види інформаційно-аналітичної продукції мають багато різновидів. 

Об’єднуючим поняттям для позначення інформаційної продукції можна 

вважати термін «інформаційний документ», який втілює загальні 

властивості різних видів вторинних документів і дає можливість визначити 

ознаки класифікації, де знайдуть своє відображення особливості кожного 

окремого виду інформаційно-аналітичних документів. 

485. Сілкова, Г. В. До питання формування терміносистеми 

інформаційно-аналітичної діяльності / Галина Сілкова // Термінологія 

документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т 

кульутри і мистецтв [та ін.]. – Київ, 2010. – С. 63–66. – Бібліогр.: 5 назв. 

Висвітлено проблеми формування терміносистеми інформаційно-

аналітичної діяльності. Зазначено, що розвиток інформаційно-аналітичної 

роботи та її теоретичне осмислення сприятимуть вдосконаленню 

термінології інформаційно-аналітичної діяльності. 

486. Яценко, О. М. Укладання оглядових документів : практ. посіб. 

/ О. М. Яценко ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – 

Київ : [Нілан-ЛТД], 2011. – 84 с. : табл. – (Серія «На допомогу професійній 

самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 7).  

Практичний посібник містить стислі теоретичні відомості про один із 

видів інформаційних документів – оглядовий. Охарактеризовано оглядові 

документи, їх структуру, види оглядів, основні етапи, загальну методику, 

технологічні процеси з їх укладання. Акцентовано увагу на особливостях 

підготовки бібліографічних, реферативних та аналітичних оглядів. 

Див. також № 412. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_33.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_37_6.pdf
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6.2. Інформаційно-аналітичні ресурси бібліотечно-інформаційних 

центрів України: організація, упровадження,  

моніторинг використання 

487.  Андрущенко, В. Б. Інформаційно-аналітична діяльність Державного 

фонду фундаментальних досліджень – важливий елемент формування 

національного наукового простору / Андрущенко В. Б. // Місце і роль 

бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали 

міжнар. наук. конф., 21–23 жовт. 2014, Київ / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 208–210. – Текст доступний в 

Інтернеті: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/371.  

Розглянуто роль і значення інформаційно-аналітичної діяльності 

Державного фонду фундаментальних досліджень в створенні єдиного 

наукового інформаційного простору.  

488. Бусол, О. Ю. Перспективи використання інформаційно-

аналітичних систем у діяльності наукових підрозділів Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Олена Бусол // Наук. пр. Нац. б-

ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 320–327. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2014_39_29.pdf. 

У статті розкрито зміст і обґрунтовано необхідність використання в 

діяльності наукових підрозділів бібліотек інформаційно-аналітичних систем, 

призначених для автоматизованої аналітичної обробки даних. 

489. Вітушко, Н. С. Бібліотека як центр інформаційно-аналітичного 

виробництва / Наталія Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 21–28. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_3.pdf.  

У статті розглянуто значення бібліотечних установ в 

інформаційно-аналітичному виробництві, визначено тенденції розвитку 

бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту в процесі розвитку 

інформаційного простору (на базі практики СІАЗ НБУВ). 

490. Вітушко, Н. С. Перевірка інформації на достовірність у процесі 

підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах 

інформаційного протистояння / Наталія Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 328–339. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2014_39_30.pdf. 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/371
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_29.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_29.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_30.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_30.pdf


У статті розглянуто роль інформації у формуванні системи 

національної безпеки в умовах інформаційного протистояння, особливості 

подання інформації в електронному інформаційному просторі, роль 

електронних ЗМІ в поширенні недостовірної інформації, причини цього 

явища. Досліджено особливості організації одного з етапів процесу 

підготовки бібліотечного інформаційно-аналітичного дослідження – етапу 

перевірки інформації на достовірність (на прикладі практики Служби 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади і 

Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського). 

491. Ворошилов, О. В. Інформаційна аналітика як напрям роботи 

сучасної бібліотеки / Олег Ворошилов // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 12–17. 

– Бібліогр.: 21 назва. 

У статті на прикладі Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського розглянуто методики створення бібліотечними 

установами власних інформаційних продуктів, охарактеризовано основні 

види інформаційно-аналітичних продуктів бібліотек, окреслено 

перспективні напрями роботи в цій галузі. 

492. Ворошилов, О. В. Удосконалення наукового супроводу суспільних 

перетворень в Україні інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек 

(з досвіду СІАЗ НБУВ) / Олег Ворошилов // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 222–229. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_24.pdf.  

У статті, на прикладі СІАЗ НБУВ, висвітлено роль 

інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек у науковому супроводі 

суспільних перетворень в Україні. Особливу увагу приділено комплексу 

проблем, пов’язаних з удосконаленням практики аналізу матеріалів ЗМІ, а 

також тематики видань СІАЗ НБУВ. 

493. Грогуль, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність Рівненської 

державної обласної бібліотеки / Олена Грогуль // Вісн. Кн. палати. – 2012. – 

№ 3. – С. 19–24. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/vkp_2012_3_6.pdf.  

Розглянуто особливості організації та напрями 

інформаційно-аналітичної діяльності Рівненської державної обласної 

бібліотеки. Охарактеризовано види інформаційно-аналітичних продуктів і 

послуг, що створюються та надаються бібліотекою для забезпечення 

інформаційних потреб користувачів й організації власної діяльності. 

494. Желай, О. П. Бібліотечно-аналітична робота як складова системи 

протидії антиукраїнській інформаційній агресії / Оксана Желай // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 138–153. – 

Бібліогр.: 19 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2015_41_12.pdf.  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_24.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_3_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_3_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_12.pdf
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Стаття присвячена висвітленню інформаційно-аналітичної роботи 

Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади 

та Національної юридичної бібліотеки – підрозділів Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського – щодо аналізу широкого кола питань 

розвитку національного інформаційного простору на замовлення державних 

інституцій та стосовно забезпечення процесу інформатизації України як 

чинника протидії інформаційній агресії. 

495. Зозуля, С. М. Аналіз відвідуваності інформаційно-аналітичних 

рубрик веб-порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського / Світлана Зозуля // Вісн. Кн. палати. – 2014. – 

№ 9. – С. 28–31. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21

STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=

0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9615184%2

F2014%2F9.  

У дослідженні розглянуто результати статистичного моніторингу щодо 

кількості переглядів дистантними користувачами 

інформаційно-аналітичних рубрик веб-порталу ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, зокрема таких, як: «Педагоги-новатори України», 

«Моніторинг ЗМІ з питань освіти і науки», «Результати наукової 

діяльності установ НАПН України», «Аналітичні дослідження з 

реформування освіти: статті та огляди» у динаміці за період 2012–2013 рр. 

496. Зозуля, С. М. Інформаційно-аналітична діяльність ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського / С. М. Зозуля // Інформаційна діяльність 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія / НАПН 

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – С. 118–

124. – Текст доступний в Інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-

monografia_2015.pdf.  

У дослідженні за результатами аналізу інформаційно-аналітичної 

діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського зроблено наступні 

висновки: реорганізація інформаційної функції спрямувала розвиток 

бібліотеки на створення аналітичної продукції й послуг для задоволення 

фахових потреб споживачів; сучасна бібліотечна аналітика формується не 

лише на основі накопичення інформаційних ресурсів та організації доступу 

до них, а й завдяки підготовці інформаційно-аналітичних документів, 

здійсненню моніторингу, реалізації бібліометричних спостережень; 

інформаційно-аналітична продукція є одним із актуальних засобів створення 

комфортного інформаційного середовища, що привабить до книгозбірні 

якісно нового читача. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж15184%2F2014%2F9
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11099/1/DNPBU-monografia_2015.pdf


497. Зозуля, С. М. Інформаційно-аналітична продукція наукових 

бібліотек у системі задоволення інформаційних потреб користувачів 

/ Зозуля С. М. // Таврійський вісн. освіти. – 2015. – № 2, ч. 1. – С. 273–278. – 

Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_48. 

У загальних рисах охарактеризовано інформаційно-аналітичну продукцію 

наукових бібліотек як засобу забезпечення інформаційних потреб 

суспільства в період глобалізації. Актуалізовано потребу підготовки та 

надання доступу на сайтах наукових бібліотек до електронної галузевої 

інформаційно-аналітичної продукції. Наголошено на значущості 

аналітичного огляду як інформаційного продукту. Сформовано перспективні 

напрями інформаційно-аналітичної діяльності бібліотечних структур. 

498. Зозуля, С. М. Моніторинг відвідуваності віддаленими 

користувачами інформаційно-аналітичних рубрик веб-порталу ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського / С. М. Зозуля // Директор шк., ліцею, 

гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 114–120. 

Охарактеризовано змістове наповнення інформаційно-аналітичних 

рубрик ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та проаналізовано 

статистичні дані відвідуваності віддаленими користувачами цих ресурсів. 

Визначено перспективні напрями розвитку та популяризації інформаційно-

аналітичної продукції. 

499. Зозуля, С. М. Періодичні видання як результат інформаційно-

аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та 

тенденції розвитку / Світлана Зозуля // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 2. – 

С. 17–21. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2014_2_8.pdf.  

Охарактеризовано періодичні видання як різновид інформаційної 

продукції книгозбірень. Обґрунтовано перспективу розроблення моделі 

галузевого інформаційно-аналітичного бюлетеня з психолого-педагогічних 

питань як одного з важливих напрямів науково-видавничої та інформаційно-

аналітичної діяльності освітянських бібліотек, зокрема створення такого 

видання на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

500.  Зозуля, С. М. Специфіка інформаційно-аналітичної діяльності як 

інноваційного напряму бібліотечної роботи (досвід відділу науково-

аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського) 

/ Зозуля С. М. // Місце і роль бібліотек у формуванні національного 

інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., 21–23 жовт. 2014, 

Київ / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 192–

194. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/341.  

Визначено ключові напрями роботи відділу науково-аналітичної обробки 

та поширення інформації у сфері освіти ДНПБ України 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_48
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2014_2_8.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/341
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ім. В. О. Сухомлинського. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення 

системи інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки. 

501. Карпенко, О. В. Аналітична діяльність Державної науково-

педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського в системі інформаційного 

забезпечення освітянської галузі України / Олександр Карпенко // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 30.  – С. 116–120. – 

Бібліогр.: 3 назви. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_30_10.pdf. 

У статті висвітлено аналітичну діяльність ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, зокрема її новоствореного відділу науково-

аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти. Основна 

діяльність відділу спрямована на реалізацію інформаційно-аналітичного 

забезпечення інноваційного розвитку педагогічної науки та освіти шляхом 

підготовки, створення та розповсюдження аналітичних матеріалів. 

502. Карпенко, О. В. Інформаційно-аналітична діяльність галузевих 

бібліотек України на прикладі Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського / Олександр Карпенко // Вісн. Кн. 

палати. – 2012. – № 2. – С. 20–24 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_2_7.pdf. 

Проаналізовано наукове значення інформаційно-аналітичної діяльності 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в процесі удосконалення сучасної 

педагогічної науки. Розглянуто практичну діяльність відділу науково-

аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти та надано 

рекомендації галузевим бібліотекам України щодо удосконалення 

інформаційно-аналітичної роботи. 

503. Кулицький, С. П. Аналітична діяльність наукової бібліотеки в 

інформаційному просторі української економіки / Кулицький С. П. // Місце і 

роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : 

матеріали міжнар. наук. конф., 21–23 жовт. 2014 р., Київ / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 218–220. – Текст доповіді 

«Роль наукової бібліотеки у наповненні інформаційного простору 

української економіки аналітичною інформацією» доступний в Інтернеті: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/356.  

Дослідженно теоретичні й практичні аспекти аналітичної діяльності 

СІАЗ НБУВ як складової функціонування інформаційного простору 

української економіки. 

504. Кулицький, С. П. Методичні аспекти аналітичної діяльності 

наукової бібліотеки в інформаційному просторі української економіки 

/ Сергій Кулицький // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського 

/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 39. – 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_2_7.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/356


С. 111–121. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_11.pdf. 

У статті розглянуто роль наукової бібліотеки в забезпеченні 

функціонування інформаційного простору української економіки. 

Акцентовано увагу на перевагах наукової бібліотеки в організації 

аналітичної підтримки розвитку економіки як органічне поєднання її фондів, 

включаючи доступ до Інтернету, кваліфікованих кадрів та інфраструктури 

з обслуговування читачів. 

505. Пальчук, В. Е. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному 

забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2014. – 

280 с. 

Розкрито організаційно-функціональні особливості сучасних бібліотек як 

суб’єктів інформаційного забезпечення управлінської діяльності. 

Проаналізовано сучасні інформаційно-комунікативні технології в розвитку 

інформаційного потенціалу бібліотек. Розглянуто бібліотечні установи в 

посиленні аналітичного аспекту інформаційного забезпечення електронного 

урядування. 

506. Пальчук, В. Е. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у 

забезпеченні владних структур України (90-ті роки XX – початок XXI ст.) : 

автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 

«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 

/ Пальчук Валентина Едуардівна ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 19 с. – Текст автореферату доступний в 

Інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21ST

N=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&

S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92$.  

Визначено основні завдання бібліотечного інформаційно-аналітичного 

забезпечення у сприянні ефективній роботі органів державної влади в період 

оновлення процесу державного управління, інформатизації усіх сфер 

українського суспільства. 

507. Пальчук, В. Е. Особливості розвитку інформаційно-аналітичної 

діяльності бібліотек у контексті загальноцивілізаційних соціокультурних 

трансформацій / Валентина Пальчук // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 254–266. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_27.pdf. 

У статті розглянуто основи інтенсифікації використання знаннєвої 

(інноваційної) складової як чинника удосконалення технологій аналітичної 

діяльності бібліотек у період соціокультурних трансформацій у напрямі їх 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_11.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Пальчук%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Пальчук%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Пальчук%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Пальчук%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Пальчук%20В$
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_27.pdf


 

139 

інтелектуалізації, продукуванні високоякісних інтелектуально-аналітичних 

матеріалів. 

508. Пальчук, В. Е. Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи 

влади: розвиток співробітництва / Валентина Пальчук // Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та 

ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 256–265. – Бібліогр.: 16 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_27_30.pdf. 

Розкрито організаційно-функціональні особливості сучасних бібліотек як 

суб’єктів інформаційного забезпечення управлінської діяльності. 

Проаналізовано сучасні інформаційно-комунікативні технології в розвитку 

інформаційного потенціалу бібліотек. Розглянуто бібліотечні установи в 

посиленні аналітичного аспекту інформаційного забезпечення електронного 

урядування. 

509. Пальчук, В. Е. Сучасні інформаційно-аналітичні структури 

бібліотек як інтелектуально-комунікативні підсистеми бібліотечно-

інформаційної інфраструктури / Валентина Пальчук // Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та 

ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 31–41. – Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_2.pdf. 

У статті розкрито роль інформаційно-аналітичних структур бібліотек 

як інтелектуально-комунікативних підсистем, що організовують рух знань 

на основі їх упорядкування та трансформування в аналітичні розробки з 

метою підвищення рівня їх цільового застосування в будь-якій сфері 

суспільної діяльності, у тому числі під час вироблення результативних 

рішень владними структурами. 

510. Подрезова, М. А. Информационно-аналитическая деятельность 

современной библиотеки / М. А. Подрезова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: 

Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т. 16, 

вип. 1/2. – С. 271–282. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/viewFile/25917/23379.  

У статті охарактеризовано сучасну бібліотеку як суб'єкт світового 

електронного інформаційного простору. Розглянуто діяльність Наукової 

бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова як 

постачальника інформаційно-аналітичних послуг. Особливу увагу приділено 

інформаційним ресурсам, створеним бібліотекою. 

511. Подрезова, М. О. Бібліографічна культура періодичного видання як 

напрямок інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки / М. О. Подрезова 

// Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, 

книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 1. – С. 105–114. – Бібліогр.: 5 назв. – 

Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Vonu_bbk_2013_18_1_8.pdf. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_27_30.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_2.pdf
http://vislib.onu.edu.ua/article/viewFile/25917/23379
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_bbk_2013_18_1_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_bbk_2013_18_1_8.pdf


У статті викладено основні зміни в діяльності 

інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова з напряму інформаційно-

аналітичної діяльності. Особливу увагу зосереджено на формуванні 

бібліографічної культури періодичного видання, просуванні 

університетських видань у глобальному інформаційному науковому 

просторі, що сприяє розповсюдженню результатів наукової діяльності 

університету у світовому науковому середовищі. 

512. Подрезова, М. О. Стратегія розвитку Наукової бібліотеки в умовах 

інформатизації суспільства / М. О. Подрезова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: 

Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т. 19, 

вип. 1. – С. 11–31. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Vonu_bbk_2014_19_1_3.pdf.  

У статті розглянуто діяльність Наукової бібліотеки Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова з напряму інформаційно-

аналітичного забезпечення науково-видавничої діяльності університету та 

перенесення цієї діяльності до сфери власної відповідальності бібліотеки. 

513. Покровська, Г. Г. Розширення джерельної бази інтернет-ресурсів 

як шлях підвищення рівня бібліотечних інформаційно-аналітичних 

досліджень / Галина Покровська // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 480–486. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_44.pdf. 

У публікації порушено проблеми пошуку нових джерел інформації для 

наповнення тематичних баз даних з метою підвищення рівня бібліотечних 

інформаційно-аналітичних досліджень, необхідності адекватного ставлення 

до пошуків нових джерел в умовах стрімкого збільшення інформації в 

Інтернеті. 

514. Пономаренко, Л. О. Становлення та розвиток 

інформаційно-аналітичної діяльності в Державній науково-педагогічній 

бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Л. О. Пономаренко // Наук. 

пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – Вип. 2 : 

Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної 

науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 241–250. – Бібліогр.: 

14 назв.  

Висвітлено основні завдання та результати науково-дослідної роботи 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо розвитку інформаційно-

аналітичної діяльності. Інформаційно-аналітичне забезпечення педагогічної 

науки, освіти і практики України розглянуто як комплекс теоретичних, 

науково-методичних та організаційних заходів. 

515. Постельжук, Е. Н. Основные информационные продукты 

областных универсальных научных библиотек Украины / Елена Николаевна 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_bbk_2014_19_1_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_bbk_2014_19_1_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_44.pdf
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Постельжук // Библиотековедение. – 2013. – № 3. – С. 86–91. – Библиогр.: 

13 назв. 

У статті проаналізовано особливості традиційних та нових видів 

інформаційних продуктів бібліотек України, розглянуто 

інформаційно-аналітичну продукцію обласних універсальних наукових 

бібліотек України за період 2010-2011 рр.  

516. Постельжук, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність обласних 

універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і 

види інформаційної продукції : автореф. дис. … канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 

Бібліографознавство» / Постельжук Олена Миколаївна ; НАН України, Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 16 с. 

Розглянуто базові поняття і термінологічний апарат інформаційної та 

інформаційно-аналітичної діяльності сучасних наукових бібліотек. 

Визначено напрями інформаційно-аналітичної діяльності обласних 

універсальних наукових бібліотек України. 

517. Постельжук, О. М. Інформаційно-аналітична продукція як 

результат дослідної роботи обласних універсальних наукових бібліотек 

України / Олена Постельжук // Вісн. Кн. палати.  – 2013. – № 2. – С. 14–18. – 

Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_2_5.pdf.  

У статті проаналізовано тематико-видове спрямування наукових 

досліджень обласних універсальних наукових бібліотек України, що 

проводилися у період 2010–2011 рр., і охарактеризовано 

інформаційно-аналітичні продукти як кінцевий результат їх проведення. 

518. Постельжук, О. М. Новітні види інформаційно-аналітичної 

продукції обласних універсальних наукових бібліотек України / Олена 

Постельжук // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 3–8. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2013_1_1.pdf. 

Розкрито особливості наповнення та функціонування призначення нових 

видів інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових 

бібліотек (ОУНБ) України. Наведено приклади інформаційно-аналітичних 

продуктів ОУНБ України. Розглянуто дайджести як вид 

інформаційно-аналітичної продукції, поширений у практиці ОУНБ для 

забезпечення інформаційних потреб користувачів. 

519. Постельжук, О. М. Огляд як вид інформаційно-аналітичних 

продуктів обласних універсальних наукових бібліотек / Олена Постельжук 

// Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 5. – С. 38–41. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_5_14. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_2_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2013_1_1.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_5_14


У статті проаналізовано авторські підходи до визначення поняття 

«огляд», а також його різновидів з погляду наукового поділу і практичного 

застосування. Охарактеризовано основні види оглядових інформаційних 

продуктів, створених у результаті інформаційно-аналітичної діяльності 

ОУНБ України. 

520. Потіха, А. Л. Аналітичні продукти бібліотек як засіб 

консолідованого представлення інформаційного сегмента партійних засобів 

масової комунікації / Андрій Потіха // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 373–384. – Бібліогр.: 19 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_34.pdf. 

У статті акцентовано увагу на роботі інформаційно-аналітичних 

служб, які активно використовують інформацію партійних видань у 

підготовці аналітичних матеріалів щодо суспільно-політичної ситуації в 

Україні. Звернено увагу на певну тенденційність партійних видань і 

необхідність більш ретельного підходу до відбору та аналізу публікацій 

партійних засобів масової комунікації. Водночас акцентовано увагу на 

роботі інформаційно-аналітичних служб, які активно використовують 

інформацію партійних видань припідготовці аналітичних мате ріалів щодо 

суспільно-політичної ситуації в Україні. 

521. Потіха, А. Л. Підготовка аналітичної продукції бібліотек як 

інструмент консолідованого представлення інформаційного сегмента 

партійних засобів масової комунікації / Потіха А. Л. // Місце і роль бібліотек 

у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. 

наук. конф., 21–23 жовт. 2014, Київ / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2014. – С. 245–248. – Текст доступний в Інтернеті: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/344.  

Автором висвітлено досвід СІАЗ Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського у підготовці інформаційно-аналітичної продукції на 

матеріалах партійних видань. 

522. Присяжна, Л. В. Наукові бібліотеки як центри інформаційно-

аналітичного забезпечення органів державного управління (на прикладі 

НБУВ) / Лілія Присяжна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського 

/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 39. – 

С. 138–146. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_13.pdf. 

Стаття присвячена розкриттю ролі інформаційно-аналітичних 

структур наукових бібліотек в інформаційній підтримці органів державної 

влади в умовах інформатизації суспільства. Зокрема, розглянуто діяльність 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України щодо 

ефективного використання потенціалу наукової бібліотеки як центру 

інформаційно-аналітичного супроводу ринкових перетворень в умовах 

глобалізації. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_34.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/344
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_13.pdf
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523. Присяжна, Л. В. Роль сучасної бібліотеки в інформаційному 

супроводі діяльності органів державної влади / Лілія Присяжна // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 312–320. – 

Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2012_33_28.pdf. 

У статті на прикладі діяльності Служби інформаційно-аналітичного 

забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського розглянуто роль сучасної бібліотеки в інформаційному 

супроводі діяльності органів державної влади. 

524. Чернявська, Л. П. Інформаційно-аналітичний супровід гендерної 

політики як завдання бібліотеки в інформаційному суспільстві / Ліна 

Чернявська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 286–302. – 

Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2012_33_26.pdf. 

У статті досліджено гендерно-інформаційну роль бібліотеки в 

інформаційному суспільстві на прикладі як закордонних, так і вітчизняних 

бібліотек. Наголошено на необхідності формування гендерної культури як 

спеціально організованого, керованого процесу. Виявлено можливості 

бібліотек у формуванні гендерної культури громадян. 

525. Яценко, О. М. Державна науково-педагогічна бібліотека України 

імені В. О. Сухомлинського у становленні системи інформаційно-

аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України 

/ О. М. Яценко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України 

ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та 

організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної 

науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 21–41. – 

Бібліогр.: 33 назви.  

Окреслено основні тенденції та особливості формування системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі України на 

сучасному етапі. Висвітлено результати науково-дослідної роботи ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського «Науково-методичні та організаційні 

засади інформаційно-аналітичного  забезпечення педагогічної науки, освіти і 

практики України» (2008–2011 рр.). 

 

 

 

 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_28.pdf
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6.3. Інформаційно-комунікаційні технології в 

інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек: 

сучасний стан і перспективи 

526. Автономова, Н. К. Інформаційні технології в практиці 

інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек / Наталія 

Автономова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 161–175. – 

Бібліогр.: 16 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_30_15.pdf.  

У статті висвітлено особливості застосування інформаційних 

технологій у практиці інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. 

Розглянуто різні рівні інформаційно-аналітичної роботи бібліотек та 

обумовлену організаційними засадами їх проведення специфіку використання 

інформаційних технологій. Визначено особливу роль інтелектуальних 

інформаційних технологій, зокрема експертних систем, у процесі 

аналітичного супроводу управлінської діяльності. 

527. Артамонова, Н. О. Створення нових консолідованих електронних 

інформаційних ресурсів як розвиток засобів наукової комунікації (з досвіду 

медичної галузі) / Неоніла Артамонова // Бібл. вісн. – 2010. – № 1. – С. 10–13. 

– Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/bv_2010_1_2.pdf.  

У статті розглянуто сучасний електронний інформаційно-аналітичний 

ресурс Кокранівської співдружності. Обґрунтовано необхідність 

формування інформаційно-комунікаційного середовища вітчизняної медичної 

науки. 

528. Бондаренко, В. І. Дистантне інформаційно-аналітичне 

забезпечення користувачів бібліотек у контексті розвитку національного 

інформаційного простору в умовах глобалізації / Вікторія Бондаренко 

// Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 433–442. – 

Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2012_33_39.pdf. 

Стаття присвячена питанню впровадження та ефективного 

використання дистантних форм обслуговування користувачів з метою 

підвищення ролі бібліотек у наповненні національного інформаційного 

простору та їх співпраці в глобальному інформаційному просторі. 

Висвітлено участь бібліотечних структур у створенні суверенного 

інформаційного ресурсу, якого потребують різні сфери системи соціальних 

комунікацій. 

529. Бондаренко, В. І. Інноваційні технології як фактор розвитку 

сучасних інформаційних комунікацій інформаційно-аналітичного 

обслуговування дистанційних користувачів бібліотеки / Вікторія Бондаренко 

// Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2010_1_2.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2010_1_2.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_39.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_39.pdf
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ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 207–221. – 

Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_32_22.pdf.  

Висвітлено особливості впровадження інноваційних технологій у роботу 

бібліотек та напрями їх удосконалення в процесі розвитку інформатизації. 

На основі вивчення досвіду інноваційної діяльності провідних бібліотек світу 

розглянуто переваги використання бібліотеками інноваційного підходу в 

процесі дистантного обслуговування віддалених користувачів. 

530. Вітушко, А. В. Онтології аналітичних служб у бібліотечному 

середовищі / Антон Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 182–190. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_20.pdf. 

Стаття присвячена питанням використання онтологій у системах 

керування знаннями (СКЗ). Розглядаються особливості використання 

онтологій в аналітичних службах. Пропонуються моделі подання знань, які 

забезпечуватимуть автоматизовану обробку інформації на семантичному 

рівні в системах керування знаннями. Висвітлюється роль онтології в 

процесі вибудовування СКЗ в аналітичних службах. 

531. Вітушко, А. В. Реалізація інформування інформаційно-

моніторингових систем як ІТ-продукту на базі аналітичних служб / Антон 

Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 412–422. – 

Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2012_33_37.pdf. 

У статті  досліджено використання інформаційно-аналітичних систем, 

їх архітектур і завдань функціонування. Розглянуто перспективи 

використання інформаційно-моніторингової системи на основі аналітичних 

служб як окремої системи, так і в структурі інформаційно-аналітичної 

системи, її реалізація в IТ-продукт служби інформаційно-аналітичної 

діяльності. 

532. Вітушко, Н. С. Авторське право та обмеження інформаційної бази 

аналітичної діяльності бібліотек: інтернет-аспект / Наталія Вітушко // Наук. 

пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 123–133. – 

Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2011_30_11.pdf.  

У статті розглянуто окремі аспекти проблеми взаємодії правової 

системи інтелектуальної власності та глобальної мережі Інтернет. 

Проаналізовано процеси адаптації бібліотечного інформаційно-

аналітичного виробництва до сучасних тенденцій цієї проблеми (на базі 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_22.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_22.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_20.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_37.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_37.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_30_11.pdf


практичної діяльності СІАЗ Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського). 

533. Вітушко, Н. С. Джерельна база формування сучасного 

бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту: регіональний інтернет-

аспект / Наталія Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського 

/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 32. – 

С. 199–206. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_21.pdf. 

У публікації розглянуто особливості такої складової джерельної бази 

формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту, 

як регіональні інтернет-видання. Визначено роль бібліотечних закладів у 

розв’язанні проблеми впроваджеення регіональних інформаційних ресурсів у 

аналітичний обіг (на базі практики СІАЗ Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського) та роль інтелектуального права в цьому процесі. 

534. Вітушко, Н. С. Роль бібліотечних установ у створенні та підтримці 

електронного діалогу: влада – суспільство / Наталія Вітушко // Наук. пр. Нац. 

б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 303–311. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст 

статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2012_33_27.pdf. 

У статті розглянуто окремі аспекти правового діалогу влади і 

суспільства, роль бібліотек у підтримці цього діалогу, його активізації за 

допомогою електронного інформаційного простору (на базі практики СІАЗ 

та Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського). 

535. Галаган, Л. М. Специфіка інформаційно-аналітичних систем 

органів державної влади в контексті впровадження технології електронного 

урядування / Людмила Галаган // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 268–276. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті 

доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_24.pdf. 

У статті проаналізовано основні рівні електронної підтримки процесів 

державного управління та забезпечення широкого доступу до документів та 

їх проектів на всіх етапах впровадження технології електронного 

врядування. Визначено, що у зв’язку з упровадженням технології 

електронного врядування інформаційно-аналітичні системи органів 

державної влади повинні розглядатись як відкриті системи, що 

забезпечують умови для інтерактивної участі громадськості в процесі 

прийняття управлінських рішень. 

536. Гранчак, Т. Ю. Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності в 

умовах цифрового середовища / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2013. – № 6. – 

С. 35–36. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_6_10.  
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У статті йдеться про роботу секції в рамках конференції «Адаптація 

завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових 

інформаційних ресурсів», що відбулася 8–11 жовтня 2013 р. в Національній 

бібліотеці України імені В. І. Вернадського. 

537. Дубас, Т. П. Розвиток електронних інформаційно-аналітичних 

продуктів сучасної бібліотеки (з практичного досвіду СІАЗ НБУВ) / Тетяна 

Дубас // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 371–378. – 

Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2012_33_33.pdf. 

У статті констатовано, що практичний досвід СІАЗ Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського у виданні інформаційно-

аналітичних продуктів доводить необхідність подальшого розвитку їх 

виробництва, збільшення асортименту з метою задоволення зростаючої 

різноманітності інформаційних потреб користувачів. 

538. Зозуля, С. М. Електронні інформаційно-аналітичні ресурси 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського НАПН України з актуальних питань педагогіки, 

психології й освіти / Світлана Зозуля // Порівнял.-пед. студії. – 2014. – 

№ 2/3. – С. 169–184. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://lib.iitta.gov.ua/8491/. 

У статті проаналізовано інформаційно-аналітичну діяльність ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського, зокрема відділу науково-аналітичної 

обробки та поширення інформації у сфері освіти. 

539. Зозуля, С. М. Формування інформаційно-аналітичних і 

реферативних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань 

освіти, педагогіки та психології / Зозуля С. М. // Таврійський вісн. освіти. – 

2015. – № 1. – С. 279–283. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_48. 

Стаття містить опис реферативних баз даних, галузевих рубрик, 

бібліографію праць співробітників відділу наукової реферативної та 

аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського (2012–2014 pp.). 

540. Іванова, С. М. Інформаційно-аналітична підтримка наукової 

діяльності в галузі педагогічних наук [Електронний ресурс] / Іванова 

Світлана Миколаївна // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. 

фах. вид. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Т. 49, вип. 5. – С. 165–175. – Бібліогр.: 

11 назв. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_49_5_15 (дата 

звернення: 21.03.16). – Назва з екрана. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_33.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_33.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/8491/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_48
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_49_5_15


У статті висвітлено результати аналізу інструментів 

інформаційно-аналітичної підтримки, що сприяють удосконаленню наукової 

діяльності у сфері педагогіки. Розглянуто процеси наукової діяльності у 

галузі педагогічних наук та запропоновано класифікацію інструментів 

інформаційно-аналітичної підтримки відповідно до цих процесів. 

Виокремлено переваги електронних систем відкритого доступу на прикладі 

використання системи Оpen Journal Systems для ведення електронного 

фахового видання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 

Національної академії педагогічних наук України «Інформаційні технології і 

засоби навчання». Визначено основні вимоги до системи інформаційно-

аналітичної підтримки наукової діяльності у галузі педагогічних наук. 

541. Медведєва, В. М. Інформаційно-комунікаційні технології у 

практиці бібліотечної діяльності / Валентина Медведєва // Вісн. Кн. палати. – 

2015. – № 10. – С. 23–25. – Бібліогр.: 8 назв.  

У статті приділено увагу аналізу змін в інформаційній сфері, що 

відбулися в період значного посилення глобальних впливів, а також факторів, 

пов’язаних зі зростанням значення інформатизації суспільства, що зумовило 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній бібліотеці. 

Розглянуто їх застосування у практиці інформаційно-аналітичної 

діяльності. 

542. Медведєва, В. М. Особливості використання інформаційних 

технологій в інформаційно-аналітичній діяльності наукових бібліотек 

/ Валентина Медведєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського 

/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 36. – 

С. 482–488. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_36_45.pdf. 

У статті розглянуто особливості використання інформаційних 

технологій в інформаційно-аналітичній діяльності наукових бібліотек. 

Визначено особливості діяльності, а також роль і місце наукових бібліотек 

у формуванні інформаційного суспільства. Зазначено, що бібліотека повинна 

зазнати докорінних змін під впливом інформаційних технологій.  

543. Медведєва, В. М. Становлення інформаційно-комунікаційних 

технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на 

прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в], 2013. – 176 с. – 

Бібліогр.: 271 назва. – Текст монографії доступний в Інтернеті: 

http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/mon-medved.pdf.  

У монографії розглянуто застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у практиці інформаційно-аналітичної діяльності. Узагальнено 

досвід інформаційно-аналітичного забезпечення різних категорій 

користувачів наукових бібліотек на шляху перетворення їх на сучасні 

науково-інформаційні центри загальнодержавного значення. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_36_45.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/mon-medved.pdf
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544. Покровська, Г. Г. Використання регіональних інтернет-ресурсів у 

бібліотечно-аналітичній роботі / Покровська Г. Г. // Бібліотека. Наука. 

Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. 

/ НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 

2015. – Ч. 1. – С. 289–290. 

У статті висвітлено досвід роботи відділу технологій електронної  

обробки інформації Національної юридичної бібліотеки Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського щодо використання регіональних 

Інтернет-ресурсів з метою підготовки бібліотечного інформаційно-

аналітичного продукту. 

545. Покровська, Г. Г. Особливості використання регіональних 

інтернет-ресурсів при підготовці джерельної бази бібліотечного 

інформаційно-аналітичного продукту / Галина Покровська // Наук. пр. Нац. 

б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 

[та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 531–542. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_41.pdf.  

Розглянуто особливості використання регіональних Інтернет-ЗМІ при 

підготовці тематичних колекцій для створення бібліотечного 

інформаційно-аналітичного продукту з метою розширення джерел 

інформації. Визначено специфіку місцевих видань з окремих регіонів України. 

546. Рудь, І. Г. Пошукові системи та оптимізація пошуку інформації в 

аналітичних відділах бібліотек / Ігор Рудь // Наук. пр. Нац. б-ки України 

ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 

Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 573–587. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_44.pdf.  

У статті розглянуто особливості сучасних пошукових систем, 

проаналізовано способи побудови запитів і методи оптимізації пошуку 

інформації в умовах бібліотечних аналітичних підрозділів. 

547. Тарасенко, Н. В. Аналітичні аспекти збору та архівування 

мережевих ресурсів науковою бібліотекою / Наталія Тарасенко // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 309–324. – 

Бібліогр.: 20 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2013_36_30.pdf.  

Стаття присвячена аналізу теоретичної основи та практичного досвіду 

сучасних бібліотек щодо відбору, архівування та надання доступу до 

мережевих інформаійних ресурсів. Акцентовано увагу на аналітичних 

аспектах роботи з Інтернет-ресурсами в бібліотеці. Розглянуто досвід 

зарубіжних країн зі збирання та архівування мережевих інформаційних 

ресурсів. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_41.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2015_41_44.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_36_30.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2013_36_30.pdf


548. Терещенко, І. В. Використання мобільних технологій в 

інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек / Терещенко І. В. // Бібліотека. 

Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : 

в 2 ч. / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – 

Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 317–319. – Текст статті доступний в Інтернеті: 

http://nbuviap.gov.ua/images/konferenciya/2015/Tereshchenko.pdf.  

Презентовано досвід надання бібліотеками та бібліотечними 

інформаційно-аналітичними структурами інформаційних послуг з 

використанням мобільних технологій, зокрема інтерактивне видання, 

QR-коди як ефективний спосіб надання додаткової інформації для читача 

тощо.  

549. Чуприна, Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-

аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 208 с.  

У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід використання 

оперативної інтернет-інформації в роботі інформаційно-аналітичних 

структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення 

користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про сутність і специфіку 

оперативної інтернет-інформації. Висвітлено основні тенденції та 

перспективи використання оперативної інтернет-інформації в 

інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек. 

550. Чуприна, Л. А. Оперативна інформація в соціальних мережах: 

особливості обігу та використання бібліотеками / Леонід Чуприна // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 507–523. – 

Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2012_33_47.pdf.  

У статті розглянуто особливості обігу оперативної інформації в 

соціальних мережах та її використання інформаційно-аналітичними 

структурами бібліотек. Досліджено основні напрями взаємодії бібліотек і 

соціальних мереж, проблеми представлення бібліотек у соціальних мережах, 

активного використання соціальних мереж як засобу інтернаціонального 

обміну оперативною науковою інформацією.  

551. Чуприна, Л. А. Оперативна інтернет-інформація як чинник 

розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек України (кінець 

ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 

27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, Бібліографознавство»/ Чуприна 

Леонід Андрійович ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 

23 с. 

У дисертації комплексно досліджено й узагальнено досвід використання 

оперативної Інтернет-інформації в роботі інформаційно-аналітичних 

структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення 

користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про поняття оперативної 

http://nbuviap.gov.ua/images/konferenciya/2015/Tereshchenko.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_47.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2012_33_47.pdf
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інформації, з’ясовано сутність і специфіку оперативної 

Інтернет-інформації. Окреслено основні чинники зростання ролі 

оперативної інформації в системі соціальних комунікацій України. 

Запропоновано нове визначення поняття «оперативна інформація». 

552. Чуприна, Л. А. Специфіка використання оперативної Інтернет-

інформації в аналітичній діяльності бібліотек / Леонід Чуприна // Наук. пр. 

Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 309–319. – 

Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/npnbuimviv_2014_39_28.pdf. 

У статті розглянуто особливості використання оперативної Інтернет-

інформації при створенні інформаційно-аналітичної продукції. 

Проаналізовано, зокрема, основні вимоги до якості такої інформації, 

оптимальні методи організації виробничого процесу, шляхи вдосконалення 

форм і методів надання управлінським структурам релевантної інформації. 

553. Якушко, Б. П. Оптимізація інформаційно-бібліотечного, 

інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів на основі 

використання мережевих ресурсів ООН / Борис Якушко // Бібл. вісн. – 

2011. – № 3. – С. 9–13. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст статті доступний в 

Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2011_3_2.pdf.  

Розглянуто шляхи удосконалення інформаційно-бібліотечного й 

інформаційно-аналітичного обслуговування відвідувачів депозитарного 

фонду ООН Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Визначено суб'єктивні й об'єктивні причини, що заважають подальшому 

процесу оптимізації обслуговування користувачів бібліотеки. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_28.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2014_39_28.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2011_3_2.pdf
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тенденции развития 

Библиотековедение 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія 

Бібліотечна планета 

Бібліотечний вісник 

Бібліотечний форум України 

Бізнес Інформ 

Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН 

 

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии 

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. 

Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: 

Педагогіка та психологія 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія: Фізико-математичні науки 

Вісник Книжкової палати 

Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, 

бібліотекознавство та інформаційні технології 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»  

Вісник Національної академії наук України 

Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, 

бібліографознавство, книгознавство  

Вісник Тернопільського національного технічного університету 

Вісник Харківської державної академії культури 

Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні 

комунікації 

Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна 

українська академія» 

Высшее образование в России 

 

Гірська школа Українських Карпат 

 

Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації 

Директор школи, ліцею, гімназії 

 

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та 

послуг 
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Записки Львівської національної наукової бібліотеки України 

імені В. Стефаника 

 

Інформаційні технології і засоби навчання 

 

Криміналістичний вісник 

 

Маркетинг і менеджмент інновацій 

Мир библиографии 

Мовні і концептуальні картини світу 

Моделювання та інформаційні технології 

Молодь і ринок 

 

Науковий вісник Академії муніципального управління 

Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» 

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 

Науковий вісник НЛТУ України 

Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна 

робота 

Наукові записки [Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова]. Серія: Педагогічні та історичні науки  

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені. В. І. Вернадського 

Научные и технические библиотеки 

Нова педагогічна думка 

 

Офіційний вісний України 

 

Порівняльно-педагогічні студії 

 

Реєстрація, зберігання і обробка даних 

Рибогосподарська наука України 

Рукописна та книжкова спадщина України 

 

Таврійський вісник освіти 

Теоретичні питання культури, освіти та виховання 

Теорія та методика управління освітою 

Термінологія документознавства та суміжних галузей знань 

 

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін 



Український соціум 

Управління проектами та розвиток виробництва 

 

Alma Mater. Вестник высшей школы 
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