
Неперіодичні видання 

 

028 

Б 53 

Бессараб, Анастасія Олександрівна.  

Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до читання української книги : 

монографія / А. О. Бессараб. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. - 359 с. - 

Бібліогр.: с. 310-346. - ISBN 978-966-414-220-2  

 

027 

Б 59 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, 

тенденции развития = Libraries of national Academies of sciences: problems of functioning. 

tendencies of development : науч.-практич. и теоретич. сб. Вып. 14 / Нац. акад. наук 

Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук. Совет 

директоров науч. б-к и информ. центров ; [междунар. редкол.: Онищенко О. С. 

(председатель) и др.]. - Киев : [б. и.], 2017. - 241, [1] с. - Библиогр. в конце ст.  

 

027 

Б 59 

Бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: 

історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24-26 верес. 2012 р. / М-

во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: М. Б. 

Зушман, Н. М. Загородна, Т. Д. Мурашевич [та ін.]. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 

2016. - 199 с. - Бібліогр. у кінці ст.  

 

024 

Б 81 

Бондаренко, Вікторія Іванівна.  

Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : монографія / Вікторія 

Бондаренко ; [наук. ред. Т. Гранчак] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. 

І. Вернадського. - Київ : [б. в.] , 2016. - 273 с. - Бібліогр.: с. 235-272. - ISBN 978-966-

02-8141-7 (друк.). - ISBN 978-966-02-8142-4 (електрон.)  

 

028.8 

В 27 

Великі українці: Пантелеймон Куліш - фундатор українського відродження (до 195-

річчя від дня народження) : метод. поради / М-во культури України, Нац. б-ка України 

для дітей, держ. закл. ; [матеріал підготували Галета О. В. ; літ. ред. Кійко Н. М. ; відп. 

за вип. А. І. Гордієнко]. - Київ : НБУ для дітей, 2014. - 32 с. - Бібліогр.: с. 28-30  

 

929 

В 54 

Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми 

формування й використання : [колективна монографія] / авт. кол.: В. І. Попик (кер.) 

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

б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 269, [2] с. - ISBN 978-966-02-8011-3  

 

002 

Г 17 

Галькевич, Тетяна Анатоліївна.  

Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського : каталог. Вип. 2 / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; 

[відп. ред. Г. М. Юхимець ; вступ. ст. О. Донець ; ред.-бібліограф Л. С. Новосьолова] ; 

Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2016. 

- 920 с. - ISBN 978-966-62-7147-0 (заг.). - ISBN 978-966-02-7979-7 (вип. 2) 

 

 



002 

Д 30 

Демешко, Інна Миколаївна.  

Інформаційно-аналітична діяльність : [навч. посіб.] / І. М. Демешко. - Кіровоград : 

Александрова М. В., 2016. - 299 с. - Бібліогр.: с. 291-299. - ISBN 978-966-2466-43-0  

 

016 

К 38 

Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського : наук. кат. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського ; [авт.-уклад. О. С. Залізнюк ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.] ; ред.-

бібліограф І. М. Швець. - Київ : НБУВ, 2015. - 602, [2] с. - ISBN 978-966-02-7830-1 

 

004(03) 

К 43 

Киричок, Тетяна Юріївна.  

Мережеві електронні видання : довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. Лотоцька ; [відп. ред. О. 

М. Величко]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2016. - 298 с. - Бібліогр.: с. 298. - ISBN 978-966-622-

786-0  

 

025 

К 70 

Корчемна, Ірина Степанівна.  

Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого 

ресурсу : [монографія] / Ірина Корчемна ; [відп. ред. Дубровіна Л. А.] ; Нац. акад. наук 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. - Київ : [б. в.], 2016. - 

218, [1] с. - Бібліогр.: с. 150-191. - ISBN 978-966-02-8165-3 (друк.). - ISBN 978-966-

02-8166-0 (електрон.)  

 

02 

Н 35 

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

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 44 / Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського, НАН України, Асоц. б-к України ; [голова редкол. В. 

І. Попик ; редкол.: Г. В. Боряк, О. В. Воскобойнікова-Гузєва (заст. голови) та ін.]. - Київ 

: [б. в.], 2016. - 701, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст.  

 

02 

Н 35 

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

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. 

Вип. 45. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування 

вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, НАН України, Асоц. б-к України ; [редкол.: В. І. Попик (голова) та ін.]. - 

Київ : [б. в.], 2017. - 219 с. - Бібліогр. у кінці ст. 

 

016 

П 19 

Пастушенко, Олена Василівна.  

Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: 

соціокомунікаційний аспект : монографія / Олена Пастушенко ; [відп. ред. Л. А. 

Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 563 с. - Бібліогр.: с. 370-406. - ISBN 978-966-02-

7916-2 (друк.). - ISBN 978-966-02-7917-9 (електрон.)  

 

 

 



316 

П 68 

Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як 

основи інноваційного розвитку України : матеріали круглого столу, 27 квіт. 2016 р. / 

НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т правов. 

забезпечення інновац. розвитку НАПН України, Навчально-наук. центр інформац. права 

та правов. питань інформ. технологій ; [упоряд.: Фурашев В. М., Петряєв С. Ю. ; 

оформ. обкл. Балашов Д. В.]. - Київ : Політехніка, 2016. - 182 с. - Бібліогр. у кінці ст. - 

ISBN 978-966-622-772-3  

 

026 

Р 58 

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2015 році : 

інформ.-аналіт. огляд. Вип. 21 / [авт.: Г. І. Солоіденко та ін. ; відп. ред.: Г. І. 

Солоіденко, Н. В. Стрішенець] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. - Київ : [б. в.], 2016. - 265 с. - ISBN 978-966-02-8169-1 

 

025 

Р 85 

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

бібл. фондів. Вип. 20 / 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 : [б. 

в.], 2016. - 528, [6] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-02-2780-9 (серія). - ISBN 978-

966-02-8118-9 (вип. 20) 

 

015 

Ш 35 

Швецова-Водка, Галина Миколаївна.  

Поточна державна бібліографія України : лекція для студентів спец. 029 "Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа" / Швецова-Водка Г. М. ; [відп. за вип. Г. В. Сілкова] ; 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т документ. комунікацій та менеджменту, Каф. документ. 

комунікацій і бібліотечної справи. - Рівне : РДГУ, 2016. - 67 с. - Бібліогр.: с. 63-67  

 

 

 

Рекомендаційний бібліографічний список публікацій періодичних видань, що 

надійшли до Кабінету бібліотекознавства 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

в липні – грудні 2017 р. 

 

 

Офіційні документи 

 

Кабінет Міністрів України 

Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова 

Каб. Міністрів України від 19 лип. 2017 р. № 541 // Офіц. вісн. України. – 

2017. – № 61. – Ст. 1874. – Текст документа доступний також в інтернеті: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/541-2017-%D0%BF.  

Основні положення цього документу: 

Національний репозитарій - загальнодержавна розподілена електронна 

база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються 

академічні тексти.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/541-2017-%D0%BF


Основною метою Національного репозитарію є сприяння розвитку 

освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом 

поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній 

доброчесності. 

У цьому Положенні термін „академічний текст” вживається у такому значенні:  

академічний текст - авторський твір наукового, науково-технічного та 

навчального характеру у формі дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, 

наукового видання, наукової статті, звіту у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, навчального посібника, 

інших науково- та навчально-методичних праць; 

Користувачі Національного репозитарію - юридичні та фізичні особи, а 

саме: вищі навчальні заклади, наукові установи, наукові видавництва, 

бібліотеки, автори та інші заінтересовані особи, що пройшли процедуру 

реєстрації (авторизації); 

Ресурси Національного репозитарію є допоміжними засобами 

проведення для експертизи академічних текстів на плагіат. 

Структура Національного репозитарію 

Національний репозитарій складається з центрального репозитарію, що 

підтримується розпорядником Національного репозитарію, і локальних 

репозитаріїв, що підтримуються інституціональними учасниками, які включають в 

електронній формі такі види академічних текстів: 

дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій; 

кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти; 

статті у наукових виданнях, у тому числі всі статті (сукупність статей), на підставі 

захисту яких присуджено науковий ступінь; 

монографії, у тому числі ті, на підставі захисту яких присуджено науковий 

ступінь; 

наукові видання; 

звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності; 

депоновані наукові роботи; 

підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально- методичні праці; 

публікації, розміщені авторами на Інтернет-платформах для обміну науковими 

публікаціями. 

До Національного репозитарію включаються всі академічні тексти 

незалежно від дати їх створення та оприлюднення у визначеному 

регламентом порядку. 

Власником Національного репозитарію є держава в особі МОН, яке 

визначає розпорядника Національного репозитарію і затверджує 

регламент. 



Внесення до центрального репозитарію дисертацій та кваліфікаційних 

випускних робіт здобувачів вищої освіти є обов’язковим. 

Засновники (співзасновники) наукових та навчальних видань, їх редакції 

зобов’язані вносити до центрального репозитарію повний бібліографічний опис та 

анотації публікацій і статей, які розміщуються у відповідних номерах видань, для 

формування реєстру академічних текстів. 

Фізичні особи, які є авторами академічних текстів, отримують доступ до 

Національного репозитарію в режимі розміщення академічних текстів після 

проходження відповідної авторизації згідно з регламентом. 

Безоплатний і вільний доступ користувачів Національного репозитарію до 

інформації, що в ньому міститься, здійснюється через офіційний веб-портал 

Національного репозитарію. 

 

Про відзначення 100-річчя заснування Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук : 

розпорядж. Каб. Міністрів України від  9 серп. 2017 р. № 536-р // Уряд. 

кур’єр. – 2017. – 19 серп.   (№ 155). – Текст документа доступний також в 

інтернеті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/536-2017-%D1%80#n9. 

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 

2011 р. № 1271 : постанова Каб. Міністрів України від 12 лип. 2017 р. № 493  

// Офіц. вісн. України. – 2017. – № 59. – Ст. 1787. – Текст документа доступний 

також в інтернеті: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/493-2017-%D0%BF.  

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271 

“Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 96, ст. 3505; 2012 р., № 93, 

ст. 3780) зміни, що додаються. 

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 

р. № 1271: 

1. У назві та пункті 1 постанови слова “закладами культури, заснованими на 

державній та комунальній формі власності” замінити словами “державними і 

комунальними закладами культури”. 

2. Викладено оновлений перелік платних послуг, які можуть надаватися 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, 

затверджений зазначеною постановою. 

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою “Українська книга” : 

постанова Каб. Міністрів України від 9 серп. 2017 р. № 562 // Офіц. вісн. 

України. – 2017. – № 67. – Ст. 1983; Уряд. кур’єр. – 2017. – 15 серп. (№ 151). – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/536-2017-%D1%80#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/493-2017-%D0%BF


Текст документа доступний також в інтернеті: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/562-2017-%D0%BF. 

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою “Забезпечення діяльності Українського 

інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою “Українська книга” 

(далі - бюджетні кошти) для випуску книжкової продукції за програмою 

“Українська книга” та створення цифрової бібліотеки. 

 

Міністерство культури України 

Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні : 

наказ М-ва культури України від 19 квіт. 2017 р.  № 340 // Офіц. вісн. 

України. – 2017. – № 65. – Ст. 1944. – Текст документа доступний також в 

інтернеті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0635-17. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та 

пункту 30 Положення про Міністерство культури України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАНО: 

Унести зміни до Типових правил користування бібліотеками в Україні, 

затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05 травня 

1999 року № 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 1999 

року за № 449/3742, виклавши їх у новій редакції, що додаються. 

 

Міністерство освіти і науки України, Національна  академія наук України 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки 

України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії 

України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 : наказ М-ва освіти і науки 

України, Нац. акад. наук України від 26 черв. 2017 р.  № 931/351 // Офіц. вісн. 

України. – 2017. – № 66. – Ст. 1971. – Текст документа доступний також в 

інтернеті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0836-17. 

Визнати таким, що втратив чинність, наказ «Про затвердження 

Положення про електронні наукові фахові видання», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2004 року за № 1329/9928. 

Засновникам (співзасновникам) електронних наукових фахових видань протягом 

двох місяців привести свої електронні наукові фахові видання у відповідність до 

Національного стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. 

Видання електронні. Основні види та вихідні відомості». 

 

 

Стандартизація 

 

Про відміну [з 01.01 2018 р.] наступних стандартів [ДСТУ 2392-94 Інформація 

та документація. Базові поняття. Терміни та визначення, ДСТУ 2394-94 

Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, 

аналіз документів, ДСТУ ГОСТ 7.9-2009 (ИСО 214-76) СІБВС. Реферат и 

аннотация. Общие требования]  [Електронний ресурс] // Електронна науково-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/562-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0635-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0836-17


методична служба / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : 

[сайт]. – Електрон. текст. дані. – [Київ, 2017]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/node/3758, вільний. – Назва з екрана. 

Посилаючись на бібліографічний покажчик Державної науково-технічної 

бібліотеки України «Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи за 

станом на 01.09.2017», поінформовано, що  з 01.01 2018 р.  відміняється дія 

деяких стандартів.  

 

Коваль Т. Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність 

наукових бібліотек / Тетяна Коваль, Леся Туровська // Вісн. Кн. палати. – 

2017. - № 8. – С. 15–17. – Бібліогр.: 14 назв. 

 

Спираючись на зовнішні та внутрішні законотворчі документи, у статті розглянуто 

основні тенденції введення міжнародних стандартів у діяльність наукових 

бібліотек. 

 

 

Бібліотекознавство 

 

Воскобойнікова-Гузєва О.В. Розвиток методології бібліотекознавчих 

досліджень: традиції та новації / О.В. Воскобойнікова-Гузєва 

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3. – 

С. 26–31. – Бібліогр.: 9 назв. 

Мета роботи полягає у проведенні аналізу методологічного інструментарію, який 

використовувався дослідниками в галузі соціальних комунікацій у ході 

проведення дисертаційних досліджень на здобуття ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство. 

 

 

Бібліотечна політологія 

 

Соколов В. Бібліотечна політологія: становлення нової галузі 

бібліотекознавчих досліджень / Віктор Соколов // Вісн. Кн. палати. – 2017. – 

№ 9. – С. 17–20. – Бібліогр.: 15 назв. 

Метою статті є характеристика стану досліджень із бібліотечної політології, аналіз 

об’єкта, предмета і методів вивчення зазначеної галузі бібліотечної науки, 

перспектив її розвитку та значення у формуванні бібліотечної політики. 

 

 

Бібліотеки: стан і тенденції розвитку 

 

Шлепакова Т. Місце бібліотек у сучасному світі / Т. Шлепакова // Бібл. 

планета. – 2017. – № 2. – С. 14–16.  

 

Про сучасні бібліотеки, що стали унікальним середовищем, де людина 

збагачується інтелектуально та емоційно завдяки доступу до великого обсягу 

інформації, до надбань науки і культури. Наведено приклади діяльності сучасних 

зарубіжних та вітчизняних бібліотек, розмірковується про важливе місце 

бібліотек у сучасному суспільстві, про інноваційність в роботі книгозбірень, про їх 

http://www.nbuv.gov.ua/node/3758


можливість виступати в ролі «третього місця» (після «першого місця» – дому та 

«другого» – роботи) та ін. 

Татарчук Л. Книги зберігають минуле. Бібліотеки створюють майбутнє (до 100-

річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної 

академії аграрних наук України) / Людмила Татарчук // Бібл. форум: історія, 

теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 53–55. – Бібліогр.: 13 назв. 

Висвітлено історичний шлях становлення й розвитку Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук – провідної 

науково-дослідної установи, що забезпечує підвищення рівня інформаційно-

бібліотечного й наукового супроводу аграрного комплексу України, здійснює 

наукові дослідження з історії аграрної освіти, науки і техніки, аграрної 

біографістики, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. 

 

Авторське право 

 

Іванова М. Інформація як об’єкт інтелектуальної власності в діяльності 

бібліотек / Майя Іванова // Вісн. Кн. палати. – 2017. - № 8. – С. 7–11. – 

Бібліогр.: 17 назв. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів співвідношення інформації та 

об’єктів права інтелектуальної власності, аналіз особливостей інформації як 

об’єкта бібліотечних фондів, визначення ролі бібліотек у збиранні, зберіганні, 

використанні й поширенні інформації як об’єкта права інтелектуальної власності. 

 

Інформаційні ресурси 

 

Лобузін І. В. Технології інтеграції міжнародних та національних бібліотечних 

цифрових ресурсів / І. В. Лобузін // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. – 2017. – № 1. – С. 66–78. – Бібліогр.: 54 назви. 

 

У статті проведено аналіз та узагальнення наявного досвіду стратегій та 

технологій здійснення цифрових бібліотечних проектів (міжнародного та 

національного рівня); здійснено дослідження моделей формування інтегрованих 

цифрових ресурсів бібліотек та технологічних засобів, що використовуються для 

створення, підтримки та введення у суспільний обіг цифрових бібліотечних 

колекцій. 

Шубенкова Т. Бібліотечні електронні ресурси на базі фотодокументів: аналіз 

способів створення, збереження і надання користувачам / Тетяна Шубенкова 

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 25–27. – 

Бібліогр.: 8 назв. 

 

Стаття присвячена проблемі накопичення, обробки, систематизації, зберігання і 

надання користувачам фотодокументів, формуванню спільного якісного 

електронного ресурсу спрямованого на потреби користувачів бібліотек, архівів, 

музеїв, його збереженню і представленню у електронному середовищі. 

 

 

Каталогізація 

 

Данилюк Н. Е. Описательная каталогизация в научной библиотеке Одесского 

национального университета имени И. И. Мечникова: вопросы теории, истории 



и методики / Н. Е. Данилюк // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: 

Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – С. 9–34. – 

Библиогр.: 31 назва. 

У статті значну увагу приділено питанням історії розвитку описової каталогізації. 

У нерозривному зв’язку з історією розглянуті питання теорії і методики. Аналіз 

описової каталогізації проведено на матеріалах Генерального алфавітного 

каталогу Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. Визначено перспективи розвитку описової каталогізації в Науковій 

бібліотеці на сучасному етапі. 

 

Збанацька О. М. Дослідження інформаційно-пошукових мов у бібліотеках і 

архівах: методологічні основи / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 2. – С. 12–20. – Бібліогр.: 

13 назв. 

 

Дослідження спрямоване на визначення, обґрунтування та застосування 

методологічного потенціалу науки щодо аналізу інформаційно-пошукових мов у 

бібліотеках і архівах. Досягнення мети наукового дослідження залежить від 

чіткого визначення методологічної основи. 

 

Перенесієнко  І. П. Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних 

способів організації інформації / І. П. Перенесієнко // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3. – С. 36–44. – Библиогр.: 

19 назв. 

 

У статті йдеться про теоретичні питання організації бібліотечних класифікаційних 

систем. Проаналізовано відмінності між головними їхніми типами та певними 

особливостями внутрішньої структури. Акцентовано увагу на окремих історико-

культурних аспектах розвитку бібліотечних класифікацій. Наукова повнота 

розкриття змісту окремих документів розглядається як форма представлення 

знань за допомогою бібліотечних класифікацій. 

 

 

Бібліотечні послуги 

 

Лопата О. Електронні бібліотечні журнальні виставки як змістовна складова 

роботи залів періодичних видань НБУВ / Олена Лопата // Вісн. Кн. палати. – 

2017. – № 3. – С. 41–46. – Бібліогр.: 16 назв. 

Висвітлено питання застосування новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій для оперативного задоволення інформаційних потреб читачів залів 

періодичних видань НБУВ і розширення спектра бібліотечних сервісів та послуг. 

Електронну виставку періодичних видань представлено як специфічний продукт 

сучасного цифрового сервісу бібліотек. 

Москаленко Л. Бібліотека як простір для розвитку неформальної освіти : (за 

матеріалами воркшопу для бібліотекарів від 29 червня 2017 р.) 

/ Л. Москаленко ; пер. з рос. О. Зозуля // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – C. 23–

26. – Бібліогр.: 5 назв. 

 

У статті йдеться про один з найважливіших напрямів розвитку бібліотек – 

формування простору для реалізації концепції навчання впродовж життя. Це не 

лише активізує проектну діяльність бібліотек, а й залучає їхні ресурси для 

розроблення та реалізації партнерських програм, спрямованих на підвищення 



рівня освіченості та якості життя населення, а також формує новий імідж 

бібліотек.  

 

Розколупа Н. Окремі аспекти надання платних послуг публічними бібліотеками 

/ Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – C. 8– 10. – Бібліогр.: 6 назв. 

У контексті Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017, яка суттєво 

розширює перелік платних послуг, що надають бібліотеки, подано рекомендації з 

розробки робочої (технологічної) карти для визначення собівартості платної 

послуги. Детально розглянуто специфіку надання таких послуг, як: створення 

цифрових копій з книжок, брошур, газет, журналів, документів з фондів/архівів 

бібліотек, а також електронна доставка документів.  

 

Талалаєвська М. Нові послуги публічних бібліотек : (за матеріалами зарубіжної 

фахової преси 2014–2016 рр.) / М. Талалаєвська // Бібл. планета. – 2017. – 

№ 3. – C. 32–36. – Бібліогр.: 13 назв. 

 

На прикладі публічних бібліотек США, Литви, Німеччини, Великої Британії, 

Португалії проаналізовано діяльність бібліотек щодо надання ними нових, 

подекуди зовсім незвичних послуг, як то: тренінги для творчого вираження і 

саморозвитку користувачів, формування фінансової або харчової грамотності, 

неформальна освіта дітей, облаштування громадських садів і гуртків із 

садівництва, безоплатний доступ до ресурсів бібліотеки для пасажирів автобусів і 

поїздів тощо.  

 

 

Інформаційно-бібліографічне обслуговування 

 

Вергунов В. Інформаційно-бібліотечне супроводження наукового 

забезпечення агропромислового виробництва в Україні (До 100-річчя 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України) / 

Віктор Вергунов // Бібл. вісн. – 2017. – № 4. – С. 49–56. – Бібліогр.: 25 назв. 

Розкривається історія становлення та розвитку методичного центру з питань 

інформаційно-бібліотечного супроводження наукового забезпечення 

агропромислового виробництва України – Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України. 

Виокремлені пріоритетні напрями її діяльності упродовж 1917–2017 рр. 

відповідно до прийнятих рішень виконавчої та законодавчої гілок влади в країні. 

 

Бібліотечний менеджмент 

Бруй О. Стратегічне управління в українських бібліотеках / Оксана Бруй 

// Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 3. – С. 37–41. 

Представлено результати онлайнового опитування щодо впровадження в 

українських бібліотеках процесу стратегічного управління, стратегічного 

планування, використання його окремих інструментів та розуміння важливості 

застосування стратегічного управління бібліотеками на сучасному етапі 

суспільного розвитку. 

 



 

Бібліотечний маркетинг 

 

Ростовцев С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України 

/ Сергій Ростовцев // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 6. – С. 8–12. – Бібліогр.: 

8 назв. 

 

Запропоновано інноваційну модель системного запровадження бібліотекою 

інтернет-маркетингу. 

 

 

 

Нові інформаційні технології в бібліотеках. Діяльність книгозбірень у 

віртуальному просторі. 

 

Жабін А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / Андрій Жабін // Бібл. 

вісн. – 2017. – № 4. – С. 13–19. – Бібліогр.: 39 назв.  

У статті йдеться про використання найпопулярніших соціальних медіа у 

бібліотеках. Проаналізовано сучасний стан провідних соціальних медіа в світі та в 

Україні, можливості їх застосування в бібліотеках. Наведено порівняльну 

характеристику відеохостингів Facebook, YouTube, Twіtter, Instagram, Tumblr. 

Висвітлено статистику відвідуваності Facebook за країнами і віковими групами. 

Коновал Л.В. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-

інформаційного обслуговування / Л.В. Коновал // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3. – С. 44–49. – Библиогр.: 

11 назв. 

У статті здійснено аналіз та узагальнення характеристик технологічних платформ 

інтернету, що стали базовими для розробки концепцій Бібліотеки 1.0 ; 2.0 ; 3.0. 

Досліджено моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів 

бібліотек у кожну епоху інтернету. 

 

Назаровець С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / Сергій 

Назаровець, Євгенія Кулик // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 3–14. – Бібліогр.: 

35 назв. 

 

Мета статті: виокремити складники моделі бібліотеки наступного покоління – 

Бібліотеки 4.0, окреслити перспективи подальшого розвитку новітніх інтернет-

технологій, узагальнити передовий досвід їхнього упровадження в бібліотечно-

інформаційну діяльність. 

 

 

Садыгов Т. Рейтинговая оценка библиотечных проектов в виртуальном 

пространстве / Тахир Садыгов // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. – 2017. – № 3. – С. 32–35. – Библиогр.: 7 назв. 

 

Мета дослідження – сформувати комплекс послідовних дій з проведення 

бібліотеками проектів і заходів з використанням соціальних мереж як 

майданчиків для віртуальної комунікації. 

 

Трачук Л. Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів / 

Людмила Трачук // Бібл. вісн. – 2017. – № 4. – С. 8–12. – Бібліогр.: 13 назв.  

Мета статті – виокремити поняття, що характеризують використання бібліотечних 

сайтів користувачами; дослідити погляди зарубіжних вчених та практиків на 



користувацькі уявлення, засновані на попередньому досвіді щодо використання 

бібліотечних веб-сайтів та їх співвідношення з аналогічними уявленнями 

бібліотекарів і розробників. 

Наукова діяльність 

 

Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці / Анжеліка 

Медведєва // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 3. – С. 50–52. – Бібліогр.: 18 назв. 

У статті розглянуто науко метричні дослідження , спрямовані на створення 

системи науково-аналітичного забезпечення дослідницької діяльності та розвитку 

науки. Виокремлено та проаналізовано аспекти науко метричного аналізу. 

Опришко Т. С. Етика наукових публікацій / Т.С. Опришко 

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3. – 

С. 50–57. – Библиогр.: 24 назви. 

 

Мета дослідження – проаналізувати міжнародні стандарти етики наукових 

публікацій, основні рекомендації Комітету з етики публікацій COPE з ціллю 

запровадження їх у практику редколегій вітчизняних видань; визначити критерії 

недобросовісної практики та поінформувати українських авторів.  

 

 

Підвищення кваліфікації 

 

Пружина В. П. Вчимося впродовж життя: система розвитку персоналу в 

Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова / В. П. Пружина // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: 

Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С. 150–157. – 

Библиогр.: 12 назв. 

У статті показана власна модель системи підвищення кваліфікації, що 

охоплює всіх співробітників. Розглядається методика та форми роботи, які 

позитивно впливають на ефективну реалізацію творчого, фізичного і 

трудового потенціалу колективу та надають значну допомогу в рості 

професіоналізму кожного із співробітників. Впроваджена система розвитку 

персоналу дозволяє організовувати постійний контроль за якістю знань 

спеціалістів, створювати банк даних про склад і кваліфікацію персоналу, 

планувати його переміщення та формувати резерв керівного складу бібліотеки. 

 

 

Публікації співробітників ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

 

Бондар Л. М. Комплектування фонду бібліотек навчальних закладів 

документами з питань національно-патріотичного виховання – нагальна 

вимога сьогодення / Бондар Людмила // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – 

Верес. (№ 17/18). – С. 20–24. 

У статті висвітлено деякі аспекти комплектування фонду шкільної бібліотеки для 

забезпечення патріотичного виховання школярів. Наголошено, що головною 

метою національного виховання на сучасному етапі є набуття молодим 

поколінням історичного й соціального досвіду, успадкування духовних надбань 



українського народу. Акцентовано, що значний внесок для формування 

національно свідомої, духовно багатої учнівської молоді може зробити шкільна 

бібліотека. 

 

Бондарчук О. Збереження та використання інформаційного ресурсу: 

традиційні та новітні підходи / Оксана Бондарчук // Бібл. форум: історія, 

теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 18–20. 

У статті розглянуто досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського з питань збереження документного ресурсу 

бібліотеки, у т. ч. рідкісних видань. 

 

Зоріна Н. Авторитетні файли як засіб уніфікації  в умовах формування єдиного 

інформаційного простору / Наталія Зоріна, Світлана Коваленко // Вісн. Кн. 

палати. – 2017. – № 9. – С. 10–16. – Бібліогр.: 19 назв. 

 

Розглянуто аспекти створення й використання авторитетних файлів в умовах 

формування єдиного інформаційного простору. Обґрунтовано важливість 

застосування авторитетного контролю в провідних освітянських бібліотеках 

України під час міжбібліотечної взаємодії, що сприятиме уніфікації у створенні 

бібліографічних записів і забезпечить здійснення ефективного пошуку в 

електронних каталогах мережі освітянських бібліотек. Представлено результати 

дослідження щодо створення й використання баз даних авторитетних файлів. 

Розглянуто застосування авторитетних файлів колективних та індивідуальних 

авторів як засіб наукометричних досліджень. 

 

Іващенко В. Проблемно-тематична спрямованість статей педагогічного 

часопису "Нова школа" (за 1918 рік) / Віра Іващенко // Вісн. Кн. палати. – 

2017. – № 6. – С. 36–40. – Бібліогр.: 22 назви. 

 

Мета статті – на основі аспектного аналізу наявних наукових праць виявити 

становлення й розвитку початкової освіти, що знайшли відображення в 

регіональній педагогічній періодиці, зокрема в журналі „Нова школа”. 

 

Кропочева Н. Проблема національно-культурної ідентичності в літературі для 

дітей історичної тематики: інформаційно-змістовий аналіз / Наталія Кропочева 

// Вісн. Кн. палати. – 2017. - № 9. – С. 31–35. – Бібліогр.: 17 назв. 

Використовуючи засоби активізації читацької уяви й репрезентації історичних 

знань, що впливають на становлення аксіологічних орієнтирів юних читачів, 

виокремлено основні чинники формування національної ідентичності особистості. 

Ураховуючи вікові особливості читацької аудиторії, обґрунтовано важливість 

застосування таких структурних елементів дитячої літератури історичного жанру: 

часовий і просторовий "зсуви", багатоплановість зображення, міфологізація й 

героїзація історичного простору, що увиразнюють сутність героїчних вчинків 

персонажів та дозволяють проектувати давно минулі події на сучасність. 

  

 

Мацібора Н. Г. Організація інформаційного ресурсу шкільної бібліотеки 

/ Н. Г. Мацібора // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – Верес. (№ 17/18). – С. 15–19. – 

Бібліогр.: с. 19. 



У статті розглянуто питання зберігання інформаційного ресурсу шкільної 

бібліотеки. Подано інформацію про обладнання приміщення бібліотеки, 

розміщення фонду, забезпечення відповідних умов збереження документів. 

 

Палійчук Р. Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток 

літератури для дітей кінця ХІХ – початку ХХ століття / Руслана Палійчук 

// Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 7. – С. 34–38. – Бібліогр.: 28 назв. 

 

У статті висвітлено історичний розвиток національної дитячої книжки. Для 

викладу матеріалу використано документи з фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. 

 

Селецький А. Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу 

наук про освіту, психолого-педагогічної теорії та практики : (з досвіду 

діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) / Андрій Селецький // Вісн. 

Кн. палати. – 2017. – № 5. – С. 19–24. – Бібліогр.: 12 назв. 

 

Стаття містить аналіз особливостей здійснення інформаційно-аналітичного 

супроводу освітянської галузі фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

Розглянуто здобутки, проблеми та запропоновано шляхи розв’язання 

перспективних завдань бібліотечної інформаційної аналітики. 

 

Європа – цивілізаційний вибір України : реком. бібліогр. список / упоряд.: 

Литовченко О. В., Шевченко В. Б. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. // Шкіл. б-ка 

плюс. – 2017. – Верес. (№ 17/18). – С. 27–31. 

 

 

 

Підготувала А. І. Рубан, 

наук. співроб. відділу науково-методичного забезпечення 

діяльності мережі освітянських бібліотек  

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського  
 

 


