
Неперіодичні видання 

 

027 

А 37 

Айвазян, Олена Борисівна.  

Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : монографія / О. Б. Айвазян, 

В. С. Прокопчук ; дизайн [обкл. Айвазян Катерина Михайлівна]. - Кам'янець-

Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. - 255 с. - Бібліогр.: с. 189-231. 

 

027(03) 

А 87 

Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах 

Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / 

[авт. кол.: О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова [та ін.]; ред. Н. М. Зубкова [та ін.] ; 

редкол.: Л. А. Дубровіна [та ін.] ; Нац. акад. наук України. - Київ : НБУВ, 2015. - 325, 

[1] с. - ISBN 978-966-02-7805-9  

 

027.625 

Б 59 

Бібліосвіт : інформ. вісн. Вип. 2 (58) 2016 / Держ. б-ка України для юнацтва, держ. 

закл. ; [редкол.: Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.) [та ін.] ; ред.: В. 

Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко]. - Київ : [б. в.], 2016. - 84 с. - Бібліогр. у кінці ст.  

 

027.625 

Б 59 

Бібліосвіт : інформ. вісн. Вип. 3 (59) 2016 / Держ. б-ка України для юнацтва, держ. 

закл. ; [редкол.: Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.) [та ін.] ; ред.: В. 

Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко]. - Київ : [б. в.], 2016. - 83 с.  

 

025.5 

Б 59 

Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики : [монографія] / [авт. 

кол.: В. Бондаренко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 323 с. - Бібліогр. 

у кінці розд. - ISBN 978-966-02-7909-4 (друк.). - ISBN 978-966-02-7910-0 (електрон.)  

 

021 

Б 59 

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору 

: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / Нац. акад. наук України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та 

інформ. центрів акад. наук - членів Міжнар. асоц. акад. наук ; [редкол.: В. І. Попик, Л. 

А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Василенко ; ред. О. З. 

Клименко]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 640 с. - Бібліогр. у 

кінці ст. - ISBN 978-966-02-8016-8  

 

027 

Б 59 

Бібліотека - оселя людського розуму : іст. нарис : до 75-річчя наук. б-ки 

Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : Вектор, 2016. - 176 с. - Бібліогр.: с. 

108-141  

 

027 

В 44 

Вилегжаніна, Тамара Ізмайлівна.  

Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибрані статті / Тамара Вилегжаніна ; 

[добір матеріалів та упорядкув. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна] ; Нац. 



парлам. б-ка України. - Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2015. - 271 с. - 

Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-7547-66-0  

 

373.5 

Д 44 

Диагностика состояния информационной культуры личности и проблемы 

измерения уровня информационной грамотности / Науч.-исследоват. ин-т информац. 

технологий социальной сферы Кемеровского гос. ун-та культуры и искусств. - [б. г.] : 

[Б. и.], [2007?]. - 23 с. - (Информационная культура личности). - Библиогр.: с. 23  

 

026(03) 

Д 58 

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, 

спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 

освітянської галузі / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. 

О. Сухомлинського ; [уклад.: Біла Л. О., Хемчян І. І. ; наук. ред. Хемчян І. І. ; відп. за 

вип. Біла Л. О.]. - Київ : [б. в.], 2017. - 103 с. 

 

002 

Д 63 

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

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

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

культури і мистецтв, ін-т менеджменту. - Київ : НАКККіМ, 2015. - 277 с. - ISBN 978-966-

452-214-1 

 

021 

З-91 

Зуб, Володимир Михайлович.  

Документні ресурси забезпечення охорони праці у вітчизняних бібліотеках: історія 

формування та особливості розвитку : монографія / В. М. Зуб ; [наук. ред. В. М. 

Удовик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. 

в.], 2017. - 212 с. - Бібліогр.: с. 171-210. - ISBN 978-617-02-0269-7 

 

025.3 

М 54 

Методика створення бібліографічних описів : практ. посіб. / Херсон. держ. ун-т ; 

упоряд.: В. Ю. Штуріна, О. М. Блінова ; ред. О. О. Козлова. - Херсон : ХДУ, 2015. - 28 с. 

- Бібліогр.: с. 28.  

 

Мина, Жанна Василівна.  

Аналітико-синтетичне опрацювання інформації : навч. посіб. / Ж. В. Мина ; [ред. Ольга 

Дорошенко ; худож.-дизайнер Уляна Келеман] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : 

Вид-во Львівської політехніки, 2016. - 194 с. - (Сер. "Інформація. Комунікація. 

Документація" : засновано 2013 р. ; вип. 9). - Бібліогр.: с. 189-194. - ISBN 978-617-

607-495-3. - ISBN 978-617-607-926-2 (Вип. 9)  

 

002 

Н 15 

Навчальна практика. Програма практики та методичні рекомендації щодо її 

використання : для студ. 1-го курсу спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа" / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; [уклад. Постельжук 

Олена Миколаївна]. - Дубно : Ун-т "Україна", 2017. - 30 с. - Бібліогр.: с. 18-21. 

 

02 

Н 35 

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ).  

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 43 . 

Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій / Нац. б-ка України ім. В. І. 



Вернадського, НАН України ; редкол.: В. Попик (голова редкол.), Г. Боряк, В. Горовий 

(заст. голови редкол.) [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 

610 с.  

 

026 

О-64 

Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для 

освітянської галузі України = Arrangement and Procedure of Creating Subject Library 

Information Resources for Educational Sphere of Ukraine : колективна монографія / [авт. 

кол.: Біла Л. О. та ін. ; наук. ред.: Заліток Л. М., Лобановська І. Г. ; літ. ред. Л. В. 

Редько-Шпак ; відп. за вип. Лобановська І. Г.] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. 

наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : [б. в.], 2016. - 175 с. - ISBN 

978-966-97408-3-0 

 

027.8 

О-75 

Особливості маркетингу в діяльності бібліотек навчальних закладів : метод. поради 

на допомогу бібліотеч. працівникам / Позашк. навч. заклад "Центр дитяч. та юнац. 

творчості" (Енергодар) ; уклад. Семеренко С. І. - Енергодар : [б. в.], 2011. - 39, [3] с. - 

Бібліогр.: с. 42. 

 

025 

Р 85 

Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікальних архівних та 

бібл. фондів. Вип. 18 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: 

Л. А. Дубровіна (відп. ред.), Г. В. Боряк (заст. відп. ред.), В. І. Попик [та ін.]. - Київ : 

НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 651 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-02-2780-9 

(серія). - ISBN 978-966-02-7468-6 (вип. 18)  

 

027.8 

С 91 

Сухар, В. Л.  

Супутник бібліотекаря. 1-4 / В. Л. Сухар. - [Харків] : Ранок, 2013. - 157, [2] с. - (Серія 

"Наша школа"). - ISBN 978-617-09-0208-5  

 

027.8 

С 91 

Сухар, В. Л.  

Супутник бібліотекаря. 5-9 / В. Л. Сухар. - [Харків] : Ранок, 2013. - 173, [2] с. - (Серія 

"Наша школа"). - ISBN 978-617-09-1221-3 

 

е 027 

С 91 

Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства 

[Электронный ресурс] : матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф. : Львів, 10-11 

верес. 2015 р. / [відп. за вип.: І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий]. - Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-617-607-903-3  

 

027 

У 58 

Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія = 

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

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

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

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

 

 



008 

Х 21 

Харківська державна академія культури.  

Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. Серія: Соціальні 

комунікації. Вип. 46 / Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка ; [редкол.: 

В. М. Шейко (голов. ред.), Н. М. Кушнаренко (заст. голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХДАК, 

2015. - 227, [3] с. - Бібліогр. у кінці ст.  

 

008 

Х 21 

Харківська державна академія культури.  

Вісник Харківської державної академії культури = Visnyk of Kharkiv State Academy of 

Culture : зб. наук. пр. Серія: Соціальні комунікації. Вип. 47 / Харк. держ. акад. 

культури ; за заг. ред. В. М. Шейка ; [редкол.: В. М. Шейко (голов. ред.), Н. М. 

Кушнаренко (заст. голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХДАК, 2015. - 254, [1] с. - Бібліогр. у 

кінці ст.  

 

008 

Х 21 

Харківська державна академія культури.  

Вісник Харківської державної академії культури = Visnyk of Kharkiv State Academy of 

Culture : зб. наук. пр. Серія: Соціальні комунікації. Вип. 48 / Харк. держ. акад. культури 

; [за заг. ред. В. М. Шейка ; редкол.: Шейко В. М., Кушнаренко Н. М., Асєєв Г. Г. [та 

ін.]. - Харків : ХДАК, 2016. - 262 с. - Бібліогр. у кінці ст. 

 

008 

Х 21 

Харківська державна академія культури.  

Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. Серія: Соціальні 

комунікації. Вип. 46 / Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка ; [редкол.: 

В. М. Шейко (голов. ред.), Н. М. Кушнаренко (заст. голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХДАК, 

2015. - 227, [3] с. - Бібліогр. у кінці ст. 

 

 

025.3 

Ц 38 

Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці 

України імені В. І. Вернадського : технолог. інструкція / [авт. кол.: О. М. Василенко [та 

ін.] ; відп. ред. Т. П. Павлуша ; ред.: Т. В. Данильченко, І. М. Сарікова] ; Нац. акад. 

наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. 

І. Вернадського, 2015. - 87 с. - Бібліогр.: с. 39-44  

 

027.8 

Ш 66 

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

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

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

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



Рекомендаційний бібліографічний список публікацій періодичних видань, що 

надійшли до Кабінету бібліотекознавства 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

в cічні – червні 2017 р. 

 

 

Офіційні документи 
 

Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та 

впровадження Універсальної десяткової класифікації [Електронний ресурс] : 

постанова Каб. Міністрів України від 22 берез. 2017 р. № 177 // Уряд. портал : єдиний 

веб-портал органів виконавчої влади України. – Електрон. дані. – [Київ] : Каб. Міністрів 

України, [б. р.]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249842722, вільний (дата звернення: 

28.03.2017). – Назва з екрана. 

Кабінет Міністрів України постановляє:  

1. Запровадити для класифікації документів в установах та організаціях Універсальну 

десяткову класифікацію як міжнародну класифікаційну систему, припинивши 

використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації. 

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Міністерству культури, 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству освіти і науки вжити в межах 

своїх повноважень заходів до впровадження Універсальної десяткової класифікації. 

3. Міністерству культури забезпечити протягом 2017 року перехід бібліотек на 

систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією. 

4. Визначити відповідальною за методичне забезпечення впровадження Універсальної 

десяткової класифікації державну наукову установу “Книжкова палата України імені 

Івана Федорова” 

 

Стандартизація 

 

Тур О.М. Мовні помилки в ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання» 

/ О. М. Тур / / Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 

2016. – № 4. – С. 51–55. – Бібліогр.: 13 назв. 

 

Дослідження репрезентує аналіз лінгвістичного оформлення ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання», а також надає рекомендації щодо використання певних мовних 

конструкцій. 

 

Швецова-Водка Г. Новий стандарт „Видання. Основні види. Терміни та 

визначення понять” / Галина Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. – 2016. – 

№ 12. – С. 28–34. 

 

У статті розглянуто зміст „ДСТУ 3017:2015. Інформація та документація. Видання. 

Основні види. Терміни та визначення понять”. Пояснюється логіка запропонованої 

класифікації видів видань, наводяться визначення основних видів видань, уміщених в 

стандарті. Подано зауваження щодо трактування й назв окремих видів видань (таких як 

суспільно-політичне, інформаційне, релігійне тощо).  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249842722


 

Щодо розповсюдження міжнародних стандартів // Бібл. планета. – 2017. – 

№ 1. – С. 41.  

 

11.11.2016 р. Національна парламентська бібліотека України (нині національна 

бібліотека України імені Ярослава Мудрого) звернулася до ДП «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП 

«УкрНДНЦ») з листом щодо надання для фонду бібліотеки ДСТУ ISO 2789:2016 

«Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика», ДСТУ 

ISO16439:2016 «Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу 

бібліотек», ДСТУ ISO 11620:2016 «Інформація та документація. Показники 

функціонування бібліотек».  

У відповіді в. о. генерального директора ДП «УкрНДНЦ» Д. Сазонова 

зазначається: «Всі згадані стандарти є гармонізованими з міжнародними стандартами і 

прийняті в Україні методом підтвердження, який не передбачає перекладу та видання 

стандартів. Передбачений лише друк підтверджувальних повідомлень у офіційному 

виданні національного органу стандартизації (Інформаційний покажчик “Стандарти”), 

який Національна парламентська бібліотека України регулярно отримує.  

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 №1163-р ДП 

“УкрНДНЦ” визначено таким, що виконує функції національного органу стандартизації.  

03.01.2015 р. набрав чинності Закон України “Про стандартизацію”, в якому визначено 

функції та завдання національного органу стандартизації.  

У п. 2 ст. 24 цього закону зазначено: “Видання, відтворення і розповсюдження 

документів міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є 

національний орган стандартизації, здійснюються зазначеним органом відповідно до 

правил таких організацій”.  

Україна має статус члена в ISO і має право розповсюджувати на своїй території копії 

міжнародних стандартів згідно з Політикою розповсюдження публікацій ISO та захисту 

авторського права ISO – ISO POCOSA 2012.  

Відповідно до зазначеного документу здійснюється захист офіційних копій стандартів 

ISO, а також формується ціна на міжнародні стандарти – ISO визначає рекомендовану 

ціну та відсоток ліцензійних відрахувань (роялті) п. 6.b ISO POCOSA 2012.  

Національні стандарти, гармонізовані з міжнародними і прийняті в Україні методом 

підтвердження, теж захищені авторським правом ISO і теж розповсюджуються за 

рекомендованими цінами ISO з обов’язковою сплатою ліцензійних відрахувань (п.7.2 с 

ISO POCOSA 2012).  

У п. 3.1 ISO POCOSA 2012 визначено, що публікації ISO та національні прийняття або їх 

частини повинні бути недоступними для третіх сторін безкоштовно, тільки у разі 

однозначного дозволу Ради ISO або з метою подальшого розроблення національних 

стандартів.  

Дана норма не стосується національних стандартів, гармонізованих з міжнародними і 

прийнятими в Україні методами перекладу або передруку.  

Враховуючи викладене, за нагальної потреби пропонуємо придбати ДСТУ ISO 

2789:2016, ДСТУ ISO 16439:2016 та ДСТУ ISO 1162062016 на загальних 

підставах». 

 

 

Бібліотеки: стан і тенденції розвитку 

 

Дубровіна Л. Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної 

пам’яті, культурної спадщини України / Любов Дубровіна, Алла Киридон, 

Ірина Матяш // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 3–10. – Бібліогр.: 18 назв. 

 

Розглянуто бібліотеки, архіви, музеї як складник соціальних інститутів, які збирають та 

зберігають джерела соціальної, історичної та національної пам’яті, організовують їх 

збереження, здійснюють наукову, інформаційну та культурну діяльність. Визначено їхні 

основні функції: збереження і вивчення історико-культурних джерел, поширення 

об’єктивної інформації та науково обґрунтованих знань про документальну культурну 

спадщину, а також їх використання в сучасних інформаційно-аналітичних, 



меморіальних, суспільно-політичних, культурно-просвітницьких та інших заходах, 

спрямованих на формування і утвердження національної пам’яті. Висвітлено 

законодавчі засади діяльності цих установ. 

Констатовано, що діяльність архівів, бібліотек, музеїв забезпечує об’єктивною 

інформацією державників, освітян, учених, культурних діячів, сприяє протидії 

тенденційному тлумаченню історичного процесу, маніпулюванню змістом історичних 

фактів та соціокультурних чинників. 

 

Пашкова В. Бібліотеки і реалізація Порядку денного ООН до 2030 р. 

/ В. Пашкова // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 6–10. 

 

 У статті йдеться про ухвалений ООН Порядок денний з питань розвитку на період до 

2030 р. та визначені в цьому документі Глобальні цілі сталого розвитку, про розпочату в 

Україні діяльність щодо їх реалізації. Також охарактеризовано адвокаційну діяльність 

ІФЛА, результатом якої стало визнання у Порядку денному ООН значення доступу до 

інформації; описано Міжнародну адвокаційну програму ІФЛА, присвячену активізації 

ролі бібліотек та їх визнанню важливими гравцями у сфері реалізації Глобальних цілей 

сталого розвитку; окреслено плани Української бібліотечної асоціації щодо посилення 

адвокаційної складової своєї діяльності. 

 

 

Попик В. Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек / Володимир 

Попик // Бібл. вісн. – 2016. – № 6. – С. 3–6. 

 

У статті розглянуто теоретичні підходи та принципові вимоги до вироблення стратегії 

розвитку спеціалізованих наукових бібліотек як важливої складової загальнодержавної 

стратегії науково-інформаційного забезпечення науки і вищої освіти на найближчі 

десятиліття. Наголошено на провідній ролі наукових бібліотек у формуванні цілісного 

національного науково-інформаційного простору, на необхідності інтеграції зусиль усіх 

позабібліотечних учасників науково-інформаційного процесу – наукових установ, 

закладів освіти, видавництв, редакцій фахових журналів, електронних інформаційних 

центрів, громадських організацій вчених і освітян. 

 

Соколов В. Основні складові бібліотечного гуманізму / Віктор Соколов // Бібл. 

форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 2–9. 

У статті розкрито гуманістичні традиції розвитку бібліотечної діяльності; 

охарактеризовано зміст і властивості бібліотечного гуманізму, основні його риси і 

складові; досліджено сучасні особливості прояву принципів та ідей гуманізму у 

бібліотечній роботі; вивчено характерні ознаки та значення гуманістичної місії 

бібліотек; проаналізовано своєрідність соціально-культурного функціонування 

книгозбірень в умовах інформаційного суспільства та інформаційно-телекомунікаційних 
технологій. 

Бібліотечні фонди 

 

Мамедов Ю. М. Биоповреждения материалов рукописных книг / Юсуп 

Мурадович Мамедов // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2016. – № 3. – 

С. 84–86. – Библиогр.: 4 назв. 

Про екологічний аспект проблеми збереження рукописних фондів 

Соляник А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: 

состояние, проблемы, перспективы развития / Алла Соляник // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2017. - № 1. – С. 24–26. 



Текст доповіді, представленої від делегації України на міжнародному теоретико-

практичному семінарі „Ринок електронних книжок і партнерство бібліотек”, що відбувся 

19-20 квітня 2016 р. в Литві, м. Аникщай. 

 

 

Каталоги 

Бикова Т. М. Забезпечення якісного тематичного пошуку в електронному 

каталозі (з досвіду роботи НБ ОНУ імені І. І. Мечникова) / Т. М. Бикова // Вісн. 

Одес. нац. ун-ту. Серія, Бібліотекознавство, бібліографознавство, 

книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 1 (13). – С. 119–126. – Бібліогр.: 8 назв. 

 

У статті розглядається питання електронної предметизації документів та створення 

словника предметних рубрик в електронному каталозі. У Науковій бібліотеці ОНУ імені 

І. І. Мечникова відділом наукової обробки документів та організації каталогів 

проводиться редакція розділів тезаурусу, виробляється методика та складається 

інструкція редакції, вивчається процес редагування, що дає можливість поліпшити та 

удосконалити тематичний пошук в електронному каталозі. 

 

Гальченко О. Науковий каталог писемних пам’яток як джерело і різновид 

наукових досліджень / Олена Гальченко // Бібл. вісн. – 2016. – № 5. – С. 7–

13. 

 

Уточнюється зміст терміна «науковий каталог»; охарактеризовано типи та види 

наукових каталогів відповідно до їхнього призначення; обґрунтовується необхідність 

віднесення наукових каталогів писемних пам’яток до категорії наукових видань. 

 

 

Бібліотечні послуги 

 

Веретеннікова Н. Інформаційно-бібліотечне забезпечення проведення 

наукових досліджень віртуальними колективами / Наталія Веретеннікова 

// Бібл. вісн. – 2016. – № 4. – С. 21–24. 

 

У статті розкривається зміст поняття «віртуальний творчий колектив». Проаналізовано 

особливості розробленої аналітичної інформаційної системи пошуку і зберігання 

інформації, яка отримала назву «інформаційний асистент науковця». 

 

Мета статті – виокремити особливості формування віртуальних колективів та розкрити 

дедалі зростаючу роль бібліотечних працівників в інформаційному забезпеченні 

дослідження на платформі електронної науки. 

 

Дем’яненко Л. Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в 

умовах інформатизації / Людмида Дем’яненко // Вісн. Кн. палати. – 2016. - 

№ 9. – С. 14–17. – Бібліогр.: 13 назв. 

 

У статті розглянуто основні принципи взаємодії бібліотекарів з користувачами. 

Наголошено, що у сучасних умовах особливо важливе значення має вміння 

бібліотекаря правильно спілкуватися з читачем, щоб якнайповніше забезпечити його 

інформаційні потреби та спростити доступ до необхідної інформації. Увагу акцентовано 

на тому, що професійна підготовка бібліотечного фахівця до управлінської діяльності є 

безперервним, цілісним і багатоаспектним процесом, який передбачає розвиток і 

вдосконалення здібностей, набуття відповідних управлінських характеристик, 

оволодіння необхідними знаннями, технологіями та функціями бібліотечного 

менеджменту. 

 

Каліберда Н. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-

інформаційного обслуговування наукової бібліотеки / Надія Каліберда, 

Олександра Ясінська, Олена Півнюк // Бібл. вісн. – 2016. – № 6. – С. 21–28. 



 

У статті аналізуються результати дослідження інформаційних потреб користувачів 

електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 

проведеного упродовж 2013–2016 рр. Виокремлені основні категорії користувачів 

електронних ресурсів, охарактеризовано рівень їх інформаційної культури, 

зорієнтованість щодо отримання потрібної інформації, окресленні шляхи підвищення 

ефективності обслуговування користувачів наукової бібліотеки електронними 

ресурсами. 

 

Коваль Т. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-

інформаційного обслуговування / Тетяна Коваль, Леся Туровська // Вісн. Кн. 

палати. – 2017. – № 1. – С. 11–15. – Бібліогр.: 14 назв. 

 

Спираючись на новітній досвід світових бібліотек щодо розробки та впровадження 

інноваційних моделей бібліотечного розвитку, в статті розглянуто та досліджено форми 

і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах формування суспільства 

знань. 

 

Ржеуський А. В. Інноватика в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні 

користувачів: за матеріалами соціологічного дослідження / А. В. Ржеуський, 

Н. Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 

2016. – № 3. – С. 28–34. 

 

У статті викладено результати соціологічного дослідження, здійсненого серед студентів 

Національного університету «Львівська політехніка» методом електронного 

анкетування. Метою роботи було визначення низки веб-сервісів та ресурсів, які 

користувачі хотіли б отримувати як послуги з веб-сайту бібліотеки вищого навчального 

закладу.Визначено попит на низку інформаційних послуг, якими послуговується 

широке коло користувачів, і які бібліотеками не надаються. 

 

Трачук Л. Клієнтоорієнтована парадигма розвитку обласних універсальних 

наукових бібліотек / Людмила Трачук // Бібл. вісн. – 2016. – № 3. – С. 10–17. 

 

У статті обґрунтовується необхідність утвердження нової концепції діяльності 

українських бібліотек, спрямованої на вдосконалення обслуговування їх користувачів, 

на вироблення стратегії і тактики збереження статусу бібліотеки як соціального 

інституту. Наведено результати дослідження ступеня клієнтоорієнтованості 

електронних ресурсів українських обласних універсальних наукових бібліотек. 

 

 

 

Нові інформаційні технології в бібліотеках.  

Діяльність книгозбірень у віртуальному просторі. 

 

 

 

Білик О. Електронні ресурси бібліотек України на допомогу читанню / О. Білик 

// Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 16–21. – Бібліогр.: 15 назв. 

Розглядаються питання ролі та місця публічних бібліотек України щодо популяризації 

книги та читання в електронному середовищі.  

У статті представлено огляд діяльності ОУНБ та інших бібліотек з цього напрямку 

роботи. Наведені приклади безумовно не розкривають усього обширу роботи бібліотек 

у віртуальному середовищі, проте дають уявлення про їх активну діяльність, а саме: 

постійне вдосконалення сайтів; активне використання соціальних мереж, 

відеохостингів; впровадження мобільних технологій - QR-кодів; застосування різних 

методів веб-аналітики; співпраця з регіональними онлайновими ресурсами та 

всеукраїнськими медіа тощо. 

 

 



Копанєва В. О. Наукова бібліотека: від e-каталогу до e-науки / В. О. Копанєва 

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 3. – 

С. 4–10. 

 

Мета роботи – визначення концептуальних засад переходу від розрізнених 

технологічних модернізацій до системних функціональних і структурних трансформацій 

наукової бібліотеки та обґрунтування нового напряму її діяльності – формування 

інформаційно-технологічної інфраструктури е-науки. 

 

Авторка зазначає, що всі загальнодержавні, універсальні обласні та значна частина 

спеціальних бібліотек створили сайти і представили на них електронні каталоги та 

певні зібрання повнотекстових документів. Це дає підставу стверджувати, що 

вітчизняні книгозбірні стали одними з лідерів інформатизації суспільства. Водночас 

престиж бібліотек, показники їхнього відвідування читачами та книговидача постійно 

зменшуються, тобто технологічна модернізація не стала гарантією збереження високого 

статусу, набутого ними впродовж століть. Причиною виникнення такої ситуації є 

технократичний підхід до впровадження у бібліотечну практику технологічних 

інновацій і недостатня увага до теоретико-методологічних проблем, які визначають 

довгострокову перспективу та стратегію розвитку бібліотек у світі, що стрімко 

змінюється. 

 

Кунанець Н. Європейський досвід створення консолідованих інформаційних 

ресурсів / Наталія Кунанець, Галина Липак // Бібл. вісн. – 2016. – № 6. – 

С. 15–20. 

 

У статті проаналізовано низку успішних європейських Інтернет-порталів ( DDВ, British 

Library Labs, Gallica), що консолідують цифрову інформацію з фондів бібліотек, архівів і 

музеїв. Здійснено порівняння їх функціональних можливостей, джерел наповнення 

інформації, способів консолідації різнорідних інформаційних ресурсів тощо. 

 

Ляхоцький В. П. Методика використання хмарних обчислень для ефективної 

організації наукової роботи / В. П. Ляхоцький, Л. Л. Ляхоцька 

/ / Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 4. – С. 

11–17. – Бібліогр.: 13 назв. 

 

У статті на прикладі хмарних обчислень Google диск та Google сайт розкрита 

методика ефективної організації роботи творчих колективів науковців. Описано етапи 

роботи із сервісами та наведено приклади використання їх для збереження та 

поширення інформації про результати наукових досліджень. Розроблена методика 

формування віртуального наукового простору покликана поєднати існуючий досвід 

науково-дослідних творчих колективів науковців із новими інформаційними 

технологіями. 

 

Мар’їна О. Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті еволюції 

веб-технологій / Олена Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 10. – С. 24–

27. – Бібліогр.: 13 назв. 

 

У статті запропоновано оцінку веб-орієнтованої концепції розвитку бібліотек. 

Досліджено перспективні напрями впровадження новітніх веб-технологій у діяльність 

книгозбірень. 

 

Мар’їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі / Олена 

Мар’їна // Бібл. вісн. – 2016. – № 4. – С. 8–12. 

 

У статті розкриваються зміст, особливості формування контент-стратегії бібліотеки у 

цифровому середовищі, яка ґрунтується на технологіях створення, транслювання та 

моделювання інформаційних активів. 



Авторка розглядає інструменти та методи контент-менеджменту, конвент-маркетингу, 

які уможливлюють ефективне управління контентом веб-проектів бібліотечних установ, 

формуванням та реалізацією стратегії просування бібліотек у цифровому середовищі. 

 

 

Ржеуський А. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних 

мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз / Антоній Ржеуський, Наталія 

Кунанець, Остап Малиновський // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 17–26. – 

Бібліогр.: 8 назв. 

 

Проаналізовано безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних 

продуктів: презентацій та відеоматеріалів, які потенційно можуть використовуватися 

при підготовці віртуальних виставок та реклами заходів, запланованих у бібліотеці. 

Розглянуті сервіси не потребують встановлення на робочий комп’ютер, їх функції 

активуються через мережу Інтернет. Проведено комплексний порівняльний аналіз 

методами бенчмаркінгу великої кількості безкоштовних веб-сервісів, які забезпечують 

ефективне створення інформаційних продуктів із мультимедійною складовою. На основі 

дослідження функціональних можливостей кожного з них виокремлено найзручніші, що 

максимально сприяють створенню презентативних інформаційних продуктів з 

мультимедійною складовою. 

 

Ржеуський А. Використання хмарних технологій у бібліотеках / Антоній 

Ржеуський // Бібл. вісн. – 2016. – № 4. – С. 13–15. 

 

У статті розглянуто переваги використання хмарних сховищ у бібліотеках. Наведено 

низку безкоштовних хмарних сховищ та виокремлено безкоштовні сервіси, які можна 

впроваджувати у бібліотеках для удосконалення обслуговування користувачів. 

 

Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні e-

Science / Антоній Ржеуський, Наталія Веретеннікова, Остап Малиновський, 

Наталія Кунанець // Бібл. вісн. – 2016. – № 3. – С. 3–9. 

 

У статті проаналізовано основні етапи проведення наукових досліджень на платформі 

електронної науки: генерація ідей; управління інформацією (інформаційними 

ресурсами); написання пропозиції; проведення досліджень; публікація результатів; 

збереження дослідження (результатів). Розкрито роль інноваційних технологій, роль 

бібліотечних фахівців у реалізації наукових проектів. 

 

 

Щербан Р. Сайт „Освітній навігатор” набуває всеукраїнського статусу / Раїса 

Щербан // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 17–18. 

 

Представлено досвід Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки зі 

створення сайту „Освітній навігатор” на допомогу педагогам України, відображена 

співпраця бібліотеки з освітніми установами щодо його наповнення. Сайт популяризує 

інноваційний досвід педагогів освітніх закладів України різного рівня: від дошкільних до 

загальноосвітніх та гімназій. 

 

 

Бібліографічна діяльність 

 

Швецова-Водка Г. Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку XXI ст. 

/ Галина Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 11–16. – Бібліогр.: 

13 назв. 

 

Аналізується сучасний стан бібліографічної діяльності українських бібліотек. Особливу 

увагу приділено рекомендаційній бібліографічній продукції Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України для дітей, Державної 

бібліотеки України для юнацтва. Наведено приклади новітніх рекомендаційно-



бібліографічних проектів обласних, міських та інших типів бібліотек. Відзначено 

активізацію рекомендаційно-бібліографічної діяльності читачів у соціальних мережах, 

появу нових жанрів рекомендаційної бібліографічної інформації, підґрунтям яких є 

електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології. 

 

Науково-дослідна робота 

 

Симоненко Т. Наукова декларація – вимога часу / Тетяна Симоненко // Вісн. 

Кн. палати. – 2017. – № 1. – С. 26–28. – Бібліогр.: 8 назв. 

 

Розглянуто можливість впровадження системи наукового декларування на основі 

інформаційно-аналітичної системи „Бібліометрика української науки”. Як наукову 

декларацію вченого запропоновано розглядати його бібліометричний профіль – сервіс 

системи Google Scholar, що містить вивірений ученим список його публікацій, індекси та 

діаграми їхніх цитувань тощо. 

 

Татарчук Л. Видавнича діяльність Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук 

України: сучасний стан і перспективи / Людмила Татарчук // Бібл. форум: 
історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 14–17. 

Охарактеризовано видавничий репертуар Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки Національної академії аграрних наук України, визначено роль та значення 

видавничої діяльності для подальшого проведення відкритої інформаційно-

комунікаційної політики, спрямованої на максимальне задоволення інформаційно-

знаннєвих потреб членів суспільства й забезпечення вільного доступу до інформації та 

знань. 

Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек 

 

Блажкевич А. Інформаційно-аналітична діяльність Національної юридичної 

бібліотеки НБУВ у контексті правового розвитку сучасного українського 

суспільства / Андрій Блажкевич // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 12. – С. 25–

27. 

 

Висвітлено Інформаційно-аналітична діяльність Національної юридичної бібліотеки НБУВ 

у контексті правового розвитку сучасного українського суспільства. 

 

Комунікаційна діяльність бібліотек 

 

Косачова О. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України 

/ Ольга Косачова // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 12. – С. 38–43. 

 

Проаналізовано сучасний стан ведення новинної інтернет-журналістики на веб-сайтах 

провідних бібліотек України, в.ч ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Контент-аналіз 

здійснено зам професійними журналістськими критеріями цінної новини. 

 

Медведєва В. Бібліотечна блогосфера як засіб комунікації бібліотечної 

установи в інформаційному середовищі / Валентина Медведєва // Вісн. Кн. 

палати. – 2016. – № 12. – С. 20–22. 

 

У статті досліджено шляхи розвитку й поширення бібліотечних блогів, проаналізовано 

переваги впровадження у сучасних бібліотечних установах новітніх технологій для 

покращення комунікації з користувачами. 

 

Половинчак Ю. M. Особливості аналізу соціальних медіа як дискурсивного 

простору [Електронний ресурс] / Ю. М. Половинчак // Сучасні проблеми 

діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої 



міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т „Львівська 

політехніка”, Наук.-техн. б-ка. – Електрон. текст. дані. – Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2015. – С. 11–14. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: 

 Microsoft Office Word 2000 і вище або OpenOffice.org 3.0 і вище. – Назва з 

етикетки. 

 

Стаття присвячена висвітленню специфіки аналізу дискурсу соціальних медіа та 

виявленню його основних характеристик. Запропоновано перелік маркерів – ключових 

показників для дослідження комунікації в мережі Інтернет. 

 

Пилипенко Н. В. Формування іміджу бібліотеки за допомогою соціальних медіа 

[Електронний ресурс] / Н. В. Пилипенко // Сучасні проблеми діяльності 

бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнар. 

наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т „Львівська 

політехніка”, Наук.-техн. б-ка. – Електрон. текст. дані. – Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2015. – С. 74–78. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: 

Microsoft Office Word 2000 і вище або OpenOffice.org 3.0 і вище. – Назва з 

етикетки. 

 

Статтю присвячено головним причинам використання соціальних медіа для комунікації з 

користувачами бібліотеки. Обговорено поточні тенденції і популярні канали соціальних 

медіа. Запропоновано види діяльності, які можуть бути здійснені в кожному з них. 

 

Соціокультурна діяльність 

 

Гранчак Т. Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як 

інструмент формування національної пам’яті / Тетяна Гранчак // Бібл. вісн. – 

2016. – № 6. – С. 7–14. 

 

У статті проаналізовано соціокультурний дискурс національних бібліотек України, 

розкрито його специфіку, місце і роль у формуванні національної пам’яті. 

Наголошується на необхідності вироблення консенсусного підходу до формування 

концепту національної пам’яті, визначення ключових смислів, поширення яких є 

актуальним для української спільноти, формату і масштабів участі бібліотечних 

інституцій у здійсненні політики пам’яті. 

 

Греськів О. О. Стратегія соціокультурної діяльності наукової бібліотеки: на 

прикладі Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. 

Стефаника [Електронний ресурс] / О. О. Греськів // Сучасні проблеми 

діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої 

міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т „Львівська 

політехніка”, Наук.-техн. б-ка. – Електрон. текст. дані. – Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2015. – С. 79–85. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: 

Microsoft Office Word 2000 і вище або OpenOffice.org 3.0 і вище. – Назва з 

етикетки. 

 

У статті визначається поняття „соціокультурна діяльність наукової бібліотеки”, на базі 

цього окреслюються види соціокультурної роботи наукових бібліотечних установ, а на 

прикладі діяльності Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. 

Стефаника висвітлюються форми і методи роботи, узагальнюються підходи до їх 

організації, визначається стратегія соціокультурної діяльності. 

 

 

Зотова В. А. Соціальна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету 

імені Бориса Грінченка / В. А. Зотова, О. Є. Матвійчук // Інтегров. комунікації. 

– 2016. – Вип. 1. – С. 78–83. – Бібліогр.: 5 назв. 



Розглянуто загальні тенденції розвитку бібліотек у ВНЗ як соціокультурних центрів. 

Проаналізовано соціокультурну складову частину діяльності бібліотеки Київського 

університету імені Бориса Грінченка, відзначено її позитивну соціокультурну динаміку. 

 

Бібліотечний менеджмент 

 

Сафонова Т. Застосування соціально-інформаційних технологій управління в 

бібліотеках / Тетяна Сафонова // Бібл. вісн. – 2016. – № 3. – С. 23–28. 

 

У статті обґрунтовується необхідність використання соціально-інформаційних 

технологій управління в бібліотечній сфері. Виокремлюються переваги упровадження в 

бібліотечну справу технологій сучасного менеджменту. 

 

Бібліотечна інтеграція й кооперація 

Браславська І. Досвід організації і створення інформаційних ресурсів у 

корпорації „Придніпровський корпоративний каталог” / Ірина Браславська 

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. - № 1. – С. 14–16. – Бібліогр.: 

9 назв. 

У статті зав. відділу періодики Дніпропетровської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія висвітлено історію 

створення та досвід діяльності корпорації „Придніпровський корпоративний каталог”. 

Розкрито принципи роботи корпорації, технологічні питання та методичні підходи до 

формування корпоративного каталогу.  

 

Здановська В. Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. 

Комунікація: формування національного інформаційного простору" 

/ Валентина Здановська // Бібл. вісн. – 2016. – № 6. – С. 29–30. 

 

4–6 жовтня 2016 р. Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського спільно 

з Інформаційно-бібліотечною радою НАН України, Асоціацією бібліотек України, Радою 

директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів 

Міжнародної асоціації академій наук проведено міжнародну наукову конференцію 

«Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору». 

Кудлач В.Міжнародний простір і бібліотеки / Володимир Кудлач // Бібл. 

форум: історія, теорія і практика. – 2017. - № 1. – С. 46–48.  

Тенденція на євроінтеграцію, яка стала складовою зовнішньої і внутрішньої політики 

нашої держави на нинішньому етапі її розвитку, потребує реальної підтримки 

суспільства, і найперше державних інституцій. Одним з проявів такої підтримки стала 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародна діяльність бібліотек як 

складова вибору держави», яка відбулася 22–23 вересня 2016 року в Одеській 
національній науковій бібліотеці. 

Соколов В. Ю. Значення Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних 

робітників (1926) у розвитку бібліотечної справи України другої половини 20-х 

рр. ХХ ст. / В. Ю. Соколов // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія, Бібліотекознавство, 

бібліографознавство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 2 (14). – С. 9–40. – 

Бібліогр.: 47 назв. 

На основі аналізу рішень Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників (1926) 

та наукових публікацій, розглянуті основні завдання та тенденції розвитку бібліотечної 

справи в Україні у другій половині 20-х рр. ХХ ст. Досліджено значення резолюцій з’їзду 

для розвитку бібліотечної теорії і практики в зазначений період, зокрема для організації 

в країні бібліотечної мережі, удосконалення типології бібліотек, форм і методів їхньої 



культурно-масової роботи, покращення комплектування бібліотечних фондів, підготовки 

та перепідготовки бібліотечних кадрів та ін.  

 

Бібліотечна професія 

 

Матвієнко О. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 029 

„Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”: чи буде збережена бібліотечна 

професія? / Оксана Матвієнко, Михайло Цивін // Вісн. Кн. палати. – 2017. – 

№ 2. – С. 10–12. – Бібліогр.: 11 назв. 

 

У статті проаналізовано проект стандарту за спеціальністю 029 „Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа” щодо місця бібліотечної складової в її межах. 

 

Охорона праці 

 

Зуб В. Документні засади питань охорони праці при здійсненні оцифрування 

фондів бібліотек України / Володимир Зуб // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 2. – 

С. 12–15. – Бібліогр.: 17 назв. 

 

У статті проаналізовано нормативно-правові акти і локальну бібліотечну документацію з 

питань безпеки праці бібліотечного персоналу, залученого до виконання робіт, 

пов’язаних із комп’ютерним скануванням фондів бібліотек України. 

 

Зуб В. Зарубіжний досвід охорони праці бібліотекарів – важливий чинник 

удосконалення нормативно-правового забезпечення безпечної трудової 

діяльності у бібліотеках України / Володимир Зуб // Вісн. Кн. палати. – 

2016. – № 11. – С. 49–52 ; № 12. – С. 46–49. 

 

У статті розглянуто нормативно-правові документи з питань безпеки праці, охорони 

життя співробітників зарубіжних бібліотек та шляхи удосконалення документного 

ресурсу з охорони праці у вітчизняних бібліотечних установах. 

 

 

 

Цензура 

 

Федотова О. Становлення ідеологічного контролю над творами друку в УСРР у 

1919–1924 рр. / Оксана Федотова // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 27–31. – 

Бібліогр.: 22 назви. 

 

Статтю присвячено започаткуванню в Україні радянської цензури творів друку. Автор 

досліджує процес розгортання ідеологічного контролю друкованого слова на початку 

1920-х рр. Особливу увагу приділено обмеженню друкованої продукції у бібліотечній та 

книготорговельній сферах. 

 

 

Публікації співробітників ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Біла Л. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний 

стан та перспективи розвитку / Людмила Біла // Вісн. Кн. палати. – 2017. – 

№ 1. – С. 16–19. – Бібліогр.: 7 назв. 

У статті проаналізовано представництво провідних книгозбірень мережі освітянських 

бібліотек Міністерства освіти і науки Українита Національної академії педагогічних наук 

України в мережі Інтернет. 

 



Бондар Л. Система документопостачання Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Людмила Бондар // Вісн. Кн. 

палати. – 2016. – № 10. – С. 20–23. – Бібліогр.: 12 назв. 

 

У статті проаналізовано способи поповнення фонду наукової галузевої бібліотеки в 

сучасних суспільно-економічних умовах. 

 

Вербова В. Особливості інформаційних потреб науковців Національної 

академії педагогічних наук України / Віта Вербова // Вісн. Кн. палати. – 

2016. – № 9. – С. 18–20. – Бібліогр.: 14 назв. 

 

У статті розкрито сутність, доцільність та практичну методику вивчення інформаційних 

запитів користувачів наукової бібліотеки. Проаналізовано інформаційні потреби 

науковців НАПН України та їхнє забезпечення через систему вибіркового 

розповсюдження інформації в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені 

В. О. Сухомлинського. 

 

Грудініна Н. Бібліографічне оформлення наукових праць / Наталія Грудініна 

// Бібл. вісн. – 2016. – № 3. – С. 47–50. 

 

Розглянуто особливості бібліографічного оформлення використаних джерел у наукових 

працях. Виокремлено принципи складання бібліографічних списків і посилань на різні 

види документів. Висвітлено правила оформлення й застосування 

внутрішньотекстових, підрядкових і затекстових бібліографічних посилань, скорочення 

повторних посилань, відмінність між списками літератури й посиланнями. 

 

З Україною в серці : дитяча поезія / Держ. наук.-пед. б-ка України 

ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., Біла Л. О., Рубан А. І.]. – 

Київ : Вид-во „Фенікс”, 2016. – 255, [1] с. : іл. 

У жовтні 2015 р. Державною науково-педагогічною бібліотекою України 

імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України спільно з 

Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України проведено 

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Виховуємо громадянина – патріота 

України». Головною метою проведеного заходу було привернення уваги до питань 

формування патріотичної свідомості учнівської молоді за допомогою об’єднання зусиль 

бібліотеки й педагогічного колективу. У рамках заходу відбувся конкурс авторських 

патріотичних віршів учнів. Твори переможців конкурсу увійшли до збірника «З Україною 

в серці». У збірнику також використані роботи учасників конкурсу патріотичного 

малюнку. 

 

Коваленко С. Співпраця освітянських бібліотек України зі створення зведених 

баз даних / Світлана Коваленко, Наталія Зоріна // Вісн. Кн. палати. – 2016. – 

№ 10. – С. 27–31. – Бібліогр.: 15 назв. 

 

У статті висвітлено досвід взаємодії Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського з провідними освітянськими книгозбірнями зі створення 

галузевих зведених баз даних дисертацій і збірників наукових праць, а також значення 

такої співпраці для формування високоякісного інформаційного ресурсу сучасної 

наукової бібліотеки. Розглянуто особливості, основні проблеми та перспективи 

організації зведених баз даних на основі кооперації. 

 



Кропочева Н. Перспективи застосування технологій краудсорсингу у 

формуванні галузевого реферативного ресурсу / Наталія Кропочева // Вісн. 

Кн. палати. – 2017. – № 1. – С. 33–36. – Бібліогр.: 19 назв. 
 

Обґрунтовано потребу застосування технології краудсорсингу в реферативній діяльності 

як інноваційного інструменту наповнення галузевого сегмента з питань педагогіки і 

психології загальнонаціональної бази даних „Україніка наукова”. Наведено приклади 

використання технологій краудсорсингу в бібліотечній діяльності закордонних 

інформаційних закладів. Визначено етапи проведення краудсорсингового проекту, 

наголошено на потребі його реалізації на основі взаємодії з соціальними мережевими 

спільнотами. 

Лобановська І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування 

інформаційних ресурсів // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. - 

№ 1. – С. 38–41. – Бібліогр.: 17 назв. 

У статті досліджено питання застосування бібліотечних проектів у процесі формування 

інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу та надання повноцінного й 

багатоаспектного доступу до нього провідними освітянськими книгозбірнями для 

максимального задоволення інформаційних потреб користувачів. Розглянуто характерні 

риси проектів та їх поділ за окремими ознаками. Відзначено, що найбільшого 

поширення в бібліотечній практиці набули партнерські проекти. Висвітлено досвід 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в проектній 

діяльності. 

Лога Т. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в 

ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського / Тетяна Лога // Вісн. Кн. палати. – 

2016. – № 11. – С. 14–18. – Бібліогр.: 13 назв. 

 

У статті проаналізовано традиційні та дистанційні форми довідково-бібліографічне 

обслуговування в ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського, з’ясовано переваги їх 

окремих видів. Досліджено роль обліку та аналізу довідково-бібліографічного 

обслуговування у вивченні інформаційних потреб користувачів. 

 

Лога Т. З досвіду роботи шкільних бібліотек зарубіжних країн / Тетяна Лога 

// Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – № 21/22 (листоп.). – С. 13–19. – Бібліогр.: с. 19. 

 

Рабаданова Л. Моніторинг публікацій про діяльність Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (на матеріалах 

фахової періодики за 2010–2015 рр.) // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2016. – № 4. – С. 10–13. 

Розглянуто публікаційну активність у фахових наукових виданнях з питань 

дослідження функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського за 2010–2015 рр. Вивчено пріоритетні напрями розвідок, 

присвячених розвитку бібліотеки та позначено тематику, що потребує дослідницької 

уваги. 

 

Самчук Л. І. Теорія і практика складання бібліографічних посібників: основні 

етапи : [метод. рек.] / Самчук Л. І. // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – 

Січ. (№ 21/22). – С. 13–31. 

 



Розглянуто базові (основні) жанри бібліографічних посібників (покажчик, список, огляд, 

окреме бібліографічне повідомлення) і подано рекомендації з методики їх складання.  

 

Хемчян І. І. Формування патріотизму як основа виховної роботи шкільної 

бібліотеки / Ірина Іванівна Хемчян // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – № 21/22 

(листоп.). – С. 2–6. 

 

Хемчян І. І. Всеукраїнський вебінар „Нові можливості, нові ідеї, нова 

бібліотека” / Ірина Іванівна Хемчян // Шк. б-ка плюс. – 2017. – 

Січ. (№ 1/2). – С. 7–8. 

 
15 грудня 2016 р. відповідно до плану спільних заходів Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського та Інституту модернізації змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України на 2016 р. за підтримки «Microsoft Україна» було 

проведено Всеукраїнський вебінар «Нові можливості, нові ідеї, нова бібліотека». 
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