
Неперіодичні видання

002
А 43

Актуальні  питання  документознавства та  інформаційної  діяльності:  теорії  та
інновації  :  Матеріали ІІ Міжнародної  наук.-практ.  конф. студентів,  аспірантів  та
молодих науковців, Одеса, 24-25 березня 2016 р. / Одеська обл. універс. наук. б-ка
ім. М. Грушевського, Одес. нац. політехн. ун-т ; [редкол. Спрінсян В. Г. та ін.]. -
Днепропетровск : Середняк Т. К., 2016. - 526 с. - Бібліогр. у кінці ст. -  ISBN 978-
617-7373-33-8 

025.3
А 64

Аналітико-синтетична переробка документної інформації  :  метод.  вказівки до
виконання практ. робіт для студентів 3-го курсу спец. 029 "Інформац., бібл. та арх.
справа".  Ч.  1  /  Відкритий  міжнар.  ун-т  розвитку  людини  "Україна"  ;  [уклад.
Постельжук О. М. ; відп. за вип. О. П. Орлова]. - Дубно : Ун-т "Україна", 2017. - 38
с. - Бібліогр.: с. 33-38 

025.3
А 64

Аналітико-синтетична переробка документної інформації  :  метод.  вказівки до
виконання практ. робіт для студентів 3-го курсу спец. 029 "Інформац., бібл. та арх.
справа" / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; [уклад. Постельжук
О.  М.  ;  відп.  за  вип.  О.  П.  Орлова].  -  Дубно  :  Ун-т  "Україна",  2017.  -  34  с.  -
Бібліогр.: с. 33-38 

027
Б 59

Библиотеки  национальных  академий наук:  проблемы  функционирования,
тенденции  развития  =  Libraries  of  national  Academies  of  sciences:  problems  of
functioning, tendencies of development : науч.-практ. и теорет. сб. Вип. 15 / Нац. биб-
ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров
науч. б-к и информац. центров ; [Междунар. редкол.: А. С. Онищенко и др. ; ред.
вып.: Н. Захарова, Л. Сисина ; англ. текст : Т. Арсеенко, А. Земляная]. - Киев : [Б.
и.], 2017. - 198, [1] с. 

021
Б 59

Бібліотека  XXI  століття: перспективи  та  інновації  :  матеріали  Всеукр.  наук.-
практ. конф. (Київ, 23 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [уклад.: Н. А. Бачинська [та ін.] ;
відп. за вип. Ю. І.  Горбань ;  бібліогр.  ред.:  О. Ф. Омельяненко-Набіуліна,  В. В.
Степко ; дизайн обкл. Лєтцева М. А.]. - Київ : Вид. центр КНУКІМ, 2015. - 236 с. -
Бібліогр. у кінці розд. 

02
Б 59

Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті : матеріали ІІ Всеукр. студ. наук.-практ.
конф., 23 верес. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Укр. бібл. асоц., Київ. ун-т
ім. Бориса Грінченка ;  [редкол.  Г.  В. Горбенко та ін.].  -  Київ :  Київ. ун-т ім. Б.
Грінченка, 2017. - 139 с. - Бібліогр. у кінці ст. 



023
Б 59

Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / Харк. держ. наук. б-ка ім.
В. Г.  Короленка ;  [уклад.:  Л. В. Глазунова,  С. М. Миценко ;  відп. за  вип. В. Д.
Ракитянська]. - Харків : [б. в.], 2015. - 285 с. - Бібліогр. у кінці розд. 

022
Б 90

Будівлі українських бібліотек :  матеріали бібліотекознавчого дослідж.  /  Держ.
наук.  архітектур.-будів.  б-ка ім.  В. Г. Заболотного ; [консультант Т. С. Румілець ;
уклад. В. М. П'яскіна ; редкол.: (відп. ред.) Г. А. Войцехівська ; Р. Г. Дідик ; О. В.
Жидецька ; Д. О. Мироненко]. - Київ : [б. в.], 2017. - 278, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст.
- ISBN 978-617-697-081-1 

027
Г 85

Грипич, С. Н. 
Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л.
М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич ; [редкол. С. Н. Грипич та ін.] ; Рівнен.
держ. гуманіт. ун-т. Наук. б-ка. - Рівне : О. Зень, 2017. - 366 с. - Бібліогр.: с. 342-
362. - ISBN 978-617-601-208-5

378
Г 94

Гуменний, О. Д. 
Розвиток інформаційної  культури керівників  вищих  навчальних  закладів :
монографія / О. Д. Гуменний. - Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України, 2015. - 245 с. - Бібліогр.: с. 184-206. - ISBN 978-966-8063-34-7 

(043.3)
Г 94

Гуменчук, Анатолій Васильович. 
Інформаційна культура як чинник трансформації сучасної освіти : автореф. дис. ...
канд.  іст.  наук :  26.00.01  /  Гуменчук Анатолій Васильович ;  наук.  кер.  Л.  Ф.
Грінберг ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2011. - 16 с. - Бібліогр.: с. 13-
14 

028
Д 22

27 причин читати книгу : для дітей молодшого шк. віку / [редкол. Г. Б. Мунін та
ін.]. - Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2016. - 86, [1] с. - ISBN 978-966-
96674-6-5 

027
Д 33

Дениско, Людмила Михайлівна. 
Книжкові  знаки  на  книгах із  колекції  рідкісних  видань  Національної  бібліотеки
України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова ; [обкл.,



дизайн С. М. Головаха] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [ б. в.],
2017. - 349 с. - Бібліогр.: с. 281-310. - ISBN 978-966-02-7750-2 

026
Д 36

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського
(Київ). 
Наукові  праці  Державної  науково-педагогічної  бібліотеки  України  імені  В.  О.
Сухомлинського  :  зб.  наук.  пр.  Вип.  5.  Організація  і  методика  створення
корпоративних  інформаційних  ресурсів  для  освітянської  галузі  України  /  Держ.
наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред.: Т. В. Добко, І. Г.
Лобановська ; редкол. Л. Д. Березівська та ін. ; відп. за вип. І. Г. Лобановська]. -
Київ : [б. в.], 2016. - 181 с. - Бібліогр. у кінці ст. 

025.2
Д 64

Долбенко, Тетяна Олексіївна. 
Документні  ресурси  бібліотек  :  навч.  посіб.  для  студ.  вищ.  навч.  закл.  /  Т.  О.
Долбенко, Ю. І. Горбань ; [кер. видавн. проекту В. І. Зарицький ; літ. ред. Н. П.
Монойло ; дизайн обкл. Лєтцева М. А. ; художнє оформ. В. В. Лук'яненко] ; М-во
освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2016. -
346 с. - Бібліогр.: с. 240-248. - ISBN 978-617-7320-63-9 

025.2
Д 64

Долбенко, Тетяна Олексіївна. 
Документні ресурси бібліотек : практикум / Т. О. Долбенко ; [дизайн обкл. Лєтцева
М.  А]  ;  М-во  освіти  і  науки  України,  М-во  культури  України,  Київ.  нац.  ун-т
культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 79 с. - Бібліогр.: с. 70-79. - ISBN 978-
617-7507-89-4 

025.7/.9
Д 64

Долбенко, Тетяна Олексіївна. 
Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. О.
Долбенко, Ю. І. Горбань ; [кер. видавн. проекту В. І. Зарицький ; літ. ред. Н. П.
Монойло ; дизайн обкл. Лєтцева М. А. ; художнє оформ. В. В. Лук'яненко] ; М-во
освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2015. -
287 с. - Бібліогр.: с. 239-246. - ISBN 978-617-7320-09-7 

025.7/.9
Д 64

Долбенко, Тетяна Олексіївна. 
Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. /
Т.  О.  Долбенко,  Ю. І.  Горбань  ;  [літ.  ред.  Н.  П.  Манойло ;  дизайн обкл.  М. А.
Лєтцева ; художнє оформ. В. В. Лук'яненко] ; М-во освіти і науки України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 287 с. - Бібліогр.: с. 239-246. -
ISBN 978-617-7320-09-7 



02
І-74

Інформаційний простір бібліотеки =  Information  Environment  of  Academic
Library : VІІ Міжнар. наук- практ. конф., 18-19 трав. 2017 р., Львів, Україна : тези
доп. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". Наук.-техн. б-ка ; [уклад.: Н. І. Мосієнко, Р. С.
Самотий, О. В. Харгелія ; відп. за вип. А. І. Андрухів ; пер. з пол.: Р. С. Самотий, П.
П. Сохан ; ред. англ. текстів О. Ю. Мерза]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки,
2017. - 167 с. - ISBN 978-966-941-056-6 

002
К 21

Каракоз, Олена Олександрівна. 
Історія книги : навч. посіб. / О. О. Каракоз ; [кер. видавн. проекту В. І. Зарицький ;
ред. Н. П. Монойло ; дизайн обкл. Лєтцева М. А.] ; М-во освіти і науки України, М-
во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. -
359 с. : іл. - Бібліогр.: с. 330-334. - ISBN 978-617-7605-00-2 

002
К 21

Каракоз, Олена Олександрівна. 
Історія книги : практикум / О. О. Каракоз ; [кер. видавн. проекту В. І. Зарицький ;
дизайн обкл. Лєтцева М. А.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - Бібліогр.: с. 63-66. -
ISBN 978-966-96938-8-4 

002
К 21

Каракоз, Олена Олександрівна. 
Книгознавство : практикум / О. О. Каракоз ; [кер. видавн. проекту В. І. Зарицький ;
дизайн обкл. Лєтцева М. А.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 71 с. - Бібліогр.: с. 66-
71. - ISBN 978-966-96938-9-1 

027
К 21

Каракоз, Олена Олександрівна. 
Цензура  в  публічних  бібліотеках  України  1917-1939  рр.  :  монографія  /  О.  О.
Каракоз ;  М-во освіти і  науки України,  М-во культури України,  Київ.  нац. ун-т
культури  і  мистецтв.  -  2-ге  вид.,  випр.  і  доп.  -  Київ  :  Ліра-К,  2017.  -  199  с.  -
Бібліогр.: с. 134-158. - ISBN 978-966-2609-90-5 

027
К 29

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник /
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Ю. Л. Фіх [та ін.] ;
наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко]. - Київ : [б. в.], 2017. - 69, [1] с. -
Бібліогр.: с. 65-67. - ISBN 978-966-02-8340-4 



004(03)
К 43

Киричок, Тетяна Юріївна. 
Електронні видання : довідник / Тетяна Киричок ; [відп. ред. В. Ф. Морфлюк ; ред.
В. Р. Товстенко ; дизайн обкл. Я. В. Герук]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - 399 с. -
Бібліогр.: с. 394-396. - ISBN 978-966-622-381-7 

004(03)
К 43

Киричок, Тетяна Юріївна. 
Немережеві електронні видання : довідник / Т. Ю. Киричок ; [ред.: Н. В. Мурашова,
Л. О. Коротіна]. - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 141 с. - Бібліогр.: с. 138-141. - ISBN
978-966-622-733-4 

015
К 53

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 20. Дод. А-Я /
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров,
упорядкували, доповнили та підготували до друку: В. С. Гоїнець [та ін.] ; наук. ред.
В. Ю. Омельчук]. - Київ : [Б. в.], 2017. - 499 с. - (Національна бібліографія України /
Нац.  б-ка  України  ім.  В.  І.  Вернадського  ;  ред.  кол.:  О.  С.  Онищенко  (голова
редкол. серії), Л. В. Беляєва, Л. А. Дудровіна [та ін.]). - ISBN 966-02-3241-1 (серія).
- ISBN 978-966-02-8250-6 (Вип. 20) 

378
К 61

Коломієць, Алла Миколаївна. 
Інформаційна культура вчителя початкових класів : монографія / Коломієць Алла
Миколаївна ;  [наук.  ред.:  Гуревич Р.  С.]  ;  Вінниц.  держ.  пед.  ун-т  ім.  Михайла
Коцюбинського. - Вінниця : [Б. в.], 2007. - 379 с. - Бібліогр.: с. 335-379. - ISBN 966-
527-164-4 

02
К 68

Короленківські читання 2014 "Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового
регіонального простору" : матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8
жовт.  2014  р.  /  Харк.  держ.  наук.  б-ка  ім.  В.  Г.  Короленка,  Харк.  держ.  акад.
культури ; [наук. ред. Л. В. Глазунова ; редкол. В. Д. Ракитянська та ін.]. - Харків :
[б. в.], 2015. - 288 с. - Бібліогр. у кінці ст. 

02
К 68

Короленківські читання 2016. "Бібліотека, архіви, музеї: інтеграція до світового
наукового та історико-культурного простору" : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ.
конф., м. Харків, 12 жовтня 2016 р. : у 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г.
Короленка,  Харк.  держ.  акад.  культури ;  [уклад.  О.  П.  Куніч  ;  наук.  ред.  Л.  В.
Глазунова ;  редкол.  В. Д. Ракитянська та ін.].  -  Харків  :  [б.  в.],  2017. -  289 с.  -
Бібліогр. у кінці ст. 



02
К 68

Короленківські читання 2016. "Бібліотека, архіви, музеї: інтеграція до світового
наукового та історико-культурного простору" : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ.
конф., м. Харків, 12 жовтня 2016 р. : у 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г.
Короленка,  Харк.  держ.  акад.  культури ;  [уклад.  О.  П.  Куніч  ;  наук.  ред.  Л.  В.
Глазунова ;  редкол.  В. Д. Ракитянська та ін.].  -  Харків  :  [б.  в.],  2017. -  215 с.  -
Бібліогр. у кінці ст. 

02
Л 68

Лобузін, Іван. 
Цифрові бібліотечні проекти:  технологічні рішення та управління життєвим
циклом колекцій :  монографія /  Іван Лобузін ;  [відп.  ред.  Широков Володимир
Анатолійович] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2016. - 215
с. - Бібліогр.: с. 187-215. - ISBN 978-966-02-8104-2 (друк.). - ISBN 978-966-02-8105-
9 (електрон.) 

378
М 33

Матвієнко, Оксана Володимирівна. 
Інформаційна культура особистості:  освітньо-виховний контекст :  навч.-метод.
посіб. / О. В. Матвієнко ; Ун-т економіки і права ”Крок”. - Київ : [б. в.], 2006. - 115
с. - Бібліогр.: с. 101-111. - ISBN 966-7735-07-9 

027
Н 34

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв:
від витоків до сьогодення :  істор.  нарис /  Київ.  нац.  ун-т культури і мистецтв ;
[упоряд. О. О. Скаченко ; відп. за вип. Ю. І. Горбань ; наук. ред. Т. О. Долбенко ;
редкол. Ю. І. Горбань [та ін.] ; дизайн обкл. Іван Сердюк]. - Київ : Ліра-К, 2013. -
166, [1] с. : іл., фотогр. 

004
Н 34

Науково-організаційні  засади  проектування мережі  електронних  бібліотек
установ НАПН України : колективна монографія / авт. кол. : О. М. Спірін, А. В.
Яцишин [та  ін.]  ;  наук.  ред.  :  Биков  В.  Ю.,  Спірін  О.  М.  ;  ред.  Г.  В.  Латник  ;
художнє  оформ.  та  комп'ютерна  верстка  В.  С.  Губенко]  ;  Нац.  акад.  пед.  наук
України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. - Київ : Атіка,
2014. - 183 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-326-490-5 

02
Н 35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ). 
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук.
пр.  Вип.  46.  Наукова  бібліотека  в  соціокомунікативних  процесах  сучасності:
завдання, напрями, продукти, технології / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,
НАН України, Асоц. б-к України ; [редкол.: В. І. Попик (голова) та ін. ; відп. ред. Т.
Гранчак]. - Київ : [ б. в.], 2017. - 525, [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. Вип. 47 /
Нац.  б-ка  України  ім.  В.  І.  Вернадського,  НАН  України,  Асоц.  б-к  України  ;
[редкол.: В. І. Попик (голова) та ін. ; ред. : Ю. Андрушко, Г. Малигон]. - Київ : [б.
в.], 2017. - 378, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст.

027
Н 35

Національна  парламентська  бібліотека України  (1866-2015)  :  наук.-допом.
бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. - Київ : [б. в.], 2016. - 495 с. 

016
Н 35

Національна парламентська бібліотека України, державний заклад (Київ). 
Бібліотекознавство і  бібліографія  України :  бібліогр.  покажч.  за  І  півріччя  2014
року.  Вип.  88  /  Нац.  парлам.  б-ка  України  ;  [упоряд.  О.  Піхур  ;  наук.  ред.  Т.
Заморіна]. - Київ : [б. в.], 2014. - 103 с. 

027.8
П 20

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. рек. /
[авт.: Т. В. Добко, І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, А. І. Рубан ; наук. ред.: Березівська Л.
Д., Т. В. Добко ; наук. консультант О. К. Журба ; літ. ред. Л. В. Редько-Шпак] ;
Нац.  акад.  пед.  наук  України,  Держ.  наук.-пед.  б-ка  України  ім.  В.  О.
Сухомлинського. - Київ : [б. в.], 2017. - 88 с. - (Серія "На допомогу професійній
самоосвіті  працівників  освітянських бібліотек"  ;  вип.  16).  -  Бібліогр.:  с.  61-66.  -
ISBN 978-617-7536-01-6 : 180.00 грн 

025.4
П 68

Правила складання предметних рубрик : метод. рек. / Нац. ун-т "Києво-Могилян.
акад.". Наук. б-ка, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". Наук.-техн. б-ка
ім. Г. І. Денисенка ; [авт.-уклад.: Баньковська І. М. та ін.]. - Київ : [ б. в.], 2010. - 253
с. - Бібліогр.: с. 252-253. - ISBN 978-966-2410-02-0 

017
Р 49

Рідкісні видання з фонду наукової бібліотеки КНУКІМ. 1842-1941 : каталог / Київ.
нац.  ун-т  культури  і  мистецтв  ;  [уклад.:  В.  В.  Степко,  Г.  О.  Стешенко,  Т.  В.
Улятовська ;  відп.  за  вип.  Ю. І.  Горбань  ;  художнє оформ. Лук'яненко В.  В.].  -
Київ : Вид. центр КНУКІМ, 2014. - 171 с. : кольор. іл. 

026
Р 58

Робота бібліотек наукових установ Національної  академії  наук України в 2016
році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 22 / [авт.: Г. І. Солоіденко [та ін.] ; відп. ред.: О.
С. Онищенко, Г. І. Солоїденко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.
І. Вернадського. - Київ : [Б. в.], 2017. - 241 с. - ISBN 978-966-02-8356-5 (друк.).



002
Р 64

Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства =
Development  of  informational  culture  as  a  condition  of  Ukrainian  society'unity  :
[монографія] / [авт. кол.: О. Онищенко [та ін.] ; ред. Т. Дубас [та ін.] ; Нац. акад.
наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [Б. в.], 2017. - 248,
[1] с. - Бібліогр.: с. 223-249. -  ISBN 978-966-02-8372-5 (друк.). -  ISBN 978-966-02-
8373-5 (електрон.) 

025
Р 82

Рубрикатор  Національної  бібліотеки України  імені  В.  І.  Вернадського.
Скорочений варіант / [авт.-уклад.: К. В. Лобузіна та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна ;
консультанти:  Н.  О.  Вербівська,  Т.  І.  Спанчак]  ;  Нац.  б-ка  України  ім.  В.  І.
Вернадського. - Київ : [ б. в.], 2016. - 569, [1] с. - Бібліогр.: с. 568-570. - ISBN 978-
966-02-8102-8 (друк.). - ISBN 978-966-02-8103-5 (електрон.) 

025.4
Р 82

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "И
Гірнича справа". - Київ : [ б. в.], 2012. - 385, [1] с. - Бібліогр.: с. 385-386. - ISBN 966-
02-4017-1 (загальний). - ISBN 978-966-02-6527-1

025
Р 82

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. . Розділ.
"Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва". Підрозділ. "Л8/9 Харчові
виробництва" / [авт. кол.: Н. О. Артюшенко, С. В. Галицька, П. І. Шекера ; голов.
ред. Н. В. Стрішенець] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [ б. в.],
2016. - 383, [1] с. - Бібліогр.: с. 383-384. -  ISBN  978-966-02-4017-1 (загальний). -
ISBN 978-966-02-8120-2 

(043.3)
Р 83

Руденко, Юлія Олександрівна. 
Виховання  інформаційної  культури  студентів  у  навчально-виховному  процесі
кооперативних технікумів і коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 /
Руденко Юлія Олександрівна ; [наук. кер. Журба Катерина Олександрівна] ; Ін-т
проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с.
17-18 

 

004
С 78

Створення  та  технічна підтримка  електронної  бібліотеки  установи  НАПН
України : метод. рек. / [авт. кол. : О. М. Спірін, А. В. Яцишин [та ін.] ; наук. ред. О.
М.  Спірін  ;  ред.  Г.  В.  Латник  ;  художнє  оформ.  та  комп'ютерна  верстка  В.  С.
Губенко] ; Нац. акад. пед. наук України. - Київ : Атіка, 2014. - 71 с. - Бібліогр.: с.
55-58. - ISBN 978-966-326-486-8



(043.3)
С 79

Степаненко, Анастасія Ігорівна. 
Формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Степаненко Анастасія Ігорівна ; наук. кер. С. В.
Лапаєнко ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ,
2017. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18 

026
С 83

Стратегія  розвитку  Державної науково-педагогічної  бібліотеки  імені  В.  О.
Сухомлинського  на  2017-2026  роки  /  [авт.:  Березівська  Л.  Д.,  Зозуля  С.  М.,
Страйгородська  Л.  І.  ;  за  заг.  ред.  Л.  Д.  Березівської]  ;  Держ.  наук.-пед.  б-ка
України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Корзун Д. Ю., 2017. - 28 с.

025.4
Т 12

Таблиця  етнічних  типових поділів  :  [рубрикатор  Нац.  б-ки  України  ім.  В.  І.
Вернадського] / [авт.-уклад.: А. Г. Бровкін, Л. В. Головіна, І. А. Зарічняк ; голов.
ред. Онищенко О. С.]. - Київ : [ б. в.], 2007. - 279, [1] с. - Бібліогр.: с. 278-280. -
ISBN 966-02-4017-1 (загальний). - ISBN 978-966-02-4456-6

027
Х 21

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка : каталог вид. Б-
ки та публ. про її  діяльність за 2011-2015 рр. /  Харк.  держ. наук.  б-ка ім.  В. Г.
Короленка  ;  [уклад.:  Олена  Петрівна  Скорик,  Юліана  Владиславівна  Ходарєва,
Оксана Володимирівна Непочатова ; наук. ред. Людмила Володимирівна Глазунова
; ред. Наталія Олександрівна Стрілець]. - Харків : [б. в.], 2017. - 272 с. 

008
Х 21

Харківська державна академія культури. 
Вісник Харківської  державної  академії  культури :  зб.  наук.  пр.  Серія:  Соціальні
комунікації  .  Вип. 50 / Харк. держ. акад. культури ; [за заг. ред. В. М. Шейка ;
редкол.: Шейко В. М. (голов. ред.), Кушнаренко Н. М. (заст. голов. ред.), Асєєв Г.
Г.  [та  ін.].  -  Харків  :  ХДАК,  2017.  -  330  с.  -  Бібліогр.  у  кінці  ст.

02
Ч-88
Чуканова, Світлана Олександрівна. 

Бібліотекознавство та інформологія у системі  вищої освіти США : монографія /
Чуканова  Світлана  Олександрівна  ;  Нац.  ун-т  "Києво-Могилян.  акад.".  -  Київ  :
Аграр Медіа Груп, 2018. - 286 с. - Бібліогр.: с. 210-244. - ISBN 978-617-646-411-2 

026
D 49

Development strategy of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library
of Ukraine for 2017-2026 / [aut.: L. D. Berezivska, S. M. Zozulia, L. I. Strayhorodska ;
ed. by L. D. Berezivska] ; V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library
of Ukraine. - Kyiv : Korzun D. Yu., 2017. - 24 p.



Рекомендаційний бібліографічний список публікацій періодичних видань, що

надійшли до Кабінету бібліотекознавства

ДНПБ України ім.     В.     О.     Сухомлинського  

в січні     – червні 2018     р.  

Офіційні документи

Про  затвердження  Порядку  використання документів  через  обмінні  бібліотечні

фонди :  наказ  М-ва культури України  від  31.10.2017  № 1131  // Офіц.  вісн.  України. –

2018. –  № 7. –  Ст. 291. –  Текст  документа  доступний  також  в  інтернеті:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1583-17. 

Цей  Порядок  визначає  механізм  використання  документів,  які  знаходяться  в

обмінних бібліотечних фондах (далі - обмінні бібліотечні фонди).

Цей  Порядок  поширюється  на  бібліотеки  державної  та  комунальної  форм

власності всіх видів, передбачених статтею 6 Закону України «Про бібліотеку і

бібліотечну справу».

Цей Порядок не поширюється на особливо цінні, рідкісні документи та колекції,

що  внесені  або  підлягають  внесенню  до  Державного  реєстру  національного

культурного  надбання  України,  та  документи,  що  є  унікальними  документами

Національного архівного фонду України і зберігаються у бібліотеках.

Бібліотеки: стан і тенденції розвитку

Білоус,  В.  Наукометрія  в  університеті:  роль  та  місце  бібліотеки  / Валентина

Білоус // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 15–16. – Бібліогр.:

7 назв.

Стаття  відображає  інноваційні  форми  та  методи  діяльності  у  бібліотеці

Вінницького  державного  педагогічного  університету  імені  Михайла

Коцюбинського,  зокрема  відмічає  новизну  та  роль  бібліотеки  у  процесах

збільшення представництва університетської спільноти в глобальному просторі

наукових  комунікацій.  Акцентовано  увагу  на  впровадженні  науко  метричних

методів вимірювання в університетській бібліотеці.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1583-17


Бояринова,  О.  Внесок  українських  фахівців  у  глобальне  бачення  майбутнього

бібліотек  / О. Бояринова,  О. Воскобойнікова-Гузєва,  В. Пашкова  // Бібл.  планета. –

2018. – № 1. – С. 7–9.

Навесні 2017 р. керівники та активісти ІФЛА оголосили про початок ініціативи

«Глобальне  бачення»,  суть  якої  полягала  в  проведенні  широкі  дискусії  щодо

основних цінностей і ролі бібліотек у сучасному світі, консолідації бібліотечного

співтовариства на національному, регіональному і глобальному рівнях для пошуку

спільного  бачення  майбутнього  галузі.  У  статті  представлено  узагальнене

бачення  українських  фахівців  стосовно  майбутнього  бібліотек,  а  також

наголошено  на  необхідності  об’єднання  бібліотечного  співтовариства  для

реагування на виклики майбутнього.

Главчев,  М.  Академічна  доброчесність  у  науковому  та  освітньому  середовищі

України:  бібліотечна  складова  / Максим  Главчев,  Юлія  Главчева  // Бібл.  форум:

історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 11-14. – Бібліогр.: 12 назв.

Останніми  роками  збільшується  відсоток  інтеграції  бібліотек  в  академічне

середовище. Вони долучаються до роботи з упровадження принципів академічної

доброчесності в Україні задля сприяння підвищенню якості освітньої та наукової

діяльності,  вихованню  високоморальних  спеціалістів,  формуванню  позитивного

іміджу академічних установ.

Гранчак,  Т. Національна бібліотека  України імені  В.  І.  Вернадського  як науково-

інформаційний центр організації  управління знаннями / Т. Гранчак // Бібл.  вісн. –

2018. – № 2. - С. 3–10. – Бібліогр.: 17 назв.

Обґрунтовано функціонування Національної бібліотеки України імені В. І.

Вернадського  як  науково-інформаційного  центру  організації  управління

знаннями.  Окреслено  й  охарактеризовано  напрями  участі  бібліотеки  в

організації  управління  знаннями. Розкрито  підходи  до  налагодження  і

комплексного використання бібліотекою мережевих зв’язків інформаційно-

телекомунікаційного і  соціально-психологічного характеру у формуванні

середовища,  сприятливого  для  генерування  та  використання  нових

знань, їх подальшої трансляції від покоління до покоління.



До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібл. вісн. –

2018. – № 1. – С. 19–20.

2  серпня  2018  р.  Національній  бібліотеці  України  імені  В.  І.  Вернадського

виповниться 100 років. Верховна Рада України постановою від 8 лютого 2018 р. №

7274 «Про відзначення  пам’ятних  дат і  ювілеїв  у  2018 році»  ухвалила  рішення

урочисто  відзначити  100-річчя  від  часу  заснування  Національної  бібліотеки

Української  Держави  (нині  –  Національна  бібліотека  України  імені  В.  І.

Вернадського) у листопаді 2018 р. 31 січня 2018 р. Президія НАН України  ухвалила

рішення,  спрямовані  на  розроблення  й  реалізацію  упродовж  2019–2023  рр.

комплексу заходів з подальшого розвитку бібліотечно-інформаційної та наукової

діяльності бібліотеки.

Здановська,  В.  „Стратегії  розвитку  бібліотек:  від  ідеї  до  втілення” :  (наук.-практ.

семінар) / підгот. В. Здановська // Бібл. планета. – 2018. – № 1. – С. 33–35.

Коржнева, В. Науково-практичний семінар „Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до

втілення” / Вікторія Коржнева // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 12. – С. 48–49.

11–12  грудня  в  Науково-технічній  бібліотеці  ім.  Г.І.Денисенка  НТУУ  „КПІ  ім.

Ігоря  Сікорського”  пройшов  Міжнародний  науково-практичний  семінар

"Стратегії  розвитку  бібліотек:  від  ідеї  до  втілення",  учасниками  якого  стали

більше  ніж  120  керівників  та  провідних  фахівців  бібліотек,  інформаційних,

освітніх  та соціокультурних установ з  усіх  куточків  України.  Вони обговорили

різноманітні вектори стратегічного розвитку бібліотечних закладів, ураховуючи

комунікаційні  й  технологічні  можливості,  потенціал  накопичених  у  них

інформаційних  ресурсів,  фаховий  рівень  бібліотекарів,  запити  й  очікування

користувачів, фінансування та ін. 

Лариса Березівська, доктор пед. наук, професор, член-кореспондент Національної

академії  педагогічних  наук  України,  директор  Державної  науково-педагогічної

бібліотеки  України  ім.  В.О.Сухомлинського  НАПН  України  презентувала

учасникам семінару стратегію розвитку своєї бібліотеки у  2017–2026 рр.

Попик,  В. Здобутки,  проблеми,  завдання  і  перспективи  розвитку  Національної

бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Володимир Попик  // Бібл. вісн. – 2018. –

№ 1. – С. 20–27. – Бібліогр.: 5 назв.

Розглянуто,  визначені  В.  І.  Вернадським,  концептуальні  засади  діяльності

Національної  бібліотеки  України,  значення  нагромадженого нею впродовж ста



років досвіду збереження і вивчення рукописної та книжкової спадщини, науково-

інформаційної діяльності для бібліотечної системи країни, параметри розбудови й

використання електронних інформаційних ресурсів  НБУВ, особливе  місце і  роль

найбільшої  бібліотеки  країни  у  формуванні  цілісного  національного  науково-

інформаційного  простору,  її  стратегічні  завдання  і  пріоритети у  забезпеченні

потреб  вітчизняної  науки,  освіти,  культури,  управління,  політико-правового,

соціально-економічного, інноваційного поступу України як суверенної європейської

держави.

Солоіденко,  Г.  Бібліотеки  країн  близького  зарубіжжя :  (огляд  за  матеріалами

збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования,

тенденции  развития»)  / Г. Солоіденко  // Бібл.  планета. –  2017. –  № 4. –  С. 18–22. –

Бібліогр.: 10 назв.

З  початку  90-х  років  ХХ  ст.  у  бібліотеках  пострадянських  країн  відбулися

кардинальні  зміни,  пов’язані  з  реформуванням  бібліотечної  мережі,

упровадженням  інформаційних  технологій  організації  та  використання

бібліотечно-інформаційних  ресурсів.  На  прикладі  національних  бібліотек

Азербайджану,  Білорусі,  Казахстану,  Узбекистану,  Вірменії,  Грузії,

Таджикистану проаналізовано діяльність щодо корпоративної  каталогізації  та

формування  зведених  каталогів,  створення  електронних  бібліотек,  баз  даних,

упровадження  автоматизованої  системи  управління  й  охорони  інформаційних

даних бібліотек. 

Шемаева, Г. Коеволюційні стратегії розвитку бібліотек / Г. Шемаева // Бібл. вісн. –

2017. – № 5. - С. 15–19. – Бібліогр.: 15 назв.

В  умовах  розвитку  інформаційно-комунікаційних  технологій,  поширення

інноваційних  форм  маркетингу,  реклами,  політичних  технологій,  аналітики  і

консалтингу, дезінформації,  інформаційних провокацій,  віртуальних перфомансів

бібліотекам дедалі складніше відстоювати свої позиції в суспільстві. Такий стан

зумовлює пошуки стратегій та нових моделей розвитку бібліотечного інституту,

який  є  одним  з  основних  учасників  системи  соціальних  комунікацій.

Перспективною є ідея коеволюції, яка ґрунтується на теорії еволюції, що вийшла

на рівень пізнання умов, чинників, механізмів розвитку як суспільства загалом, так

і  окремих  структур  та  систем.  Метою  статті  є  обґрунтування  стратегій



розвитку  бібліотек  у  сучасній  системі  соціальних  комунікацій  на  засадах

узагальнення коеволюційних концепцій різних дослідників.

Нові інформаційні технології в бібліотеках

Вылегжанина, Т. Кибербезопасность в библиотеках Украины / Тамара Вылегжанина

// Бібліятэчны свет. – 2018. – № 2. – С. 31–32. 

Про рівень кібербезпеки в бібліотеках України та рекомендації щодо запобігання

кібератакам.

Лесюк, О. Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у бібліотеках вищих

навчальних  закладів  України  / Ольга  Лесюк,  Аліна-Олена  Дворецька  // Вісн.  Кн.

палати. – 2017. – № 12. – С. 43–47. – Бібліогр.: 20 назв.

Висвітлено  досвід  використання  технології  QR-кодів  у  практиці  роботи

бібліотеки Університету митної справи та фінансів.

Назаровец, С. Библиотека 4.0: технологии и сервисы будущего / Сергей Назаровец,

Евгения Кулик // Бібліятэчны свет. – 2018. – № 1. – С. 16–21. – Библиогр.: 37 назв. –

Окончание. Начало в № 6, 2017.

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

Є. 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.

Каталогізація

Ахвердова,  М.  Фасети та  розділові  знаки,  які  використовуються  в  Універсальній

десятковій  класифікації  / Марина  Ахвердова  // Вісн.  Кн.  палати. –  2018. –  № 1. –

С. 43–45. – (Школа систематизатора). 

Добко,  Т. Впровадження  УДК  і  ББК  бібліотеками  України:  історичні  паралелі  і

реалії  сьогодення /  Тетяна Добко // Бібл.  вісн. –  2018. –  № 2. -  С. 10–24. –  Бібліогр.:

34 назви.



Висвітлено  досвід  упровадження  Універсальної  десяткової  класифікації

(УДК),  Бібліотечно-бібліографічної  класифікації  (ББК)  у  практику  роботи

бібліотек  України.  Наголошено  на  значних  працевитратах  переіндексації

документів,  на  необхідності  організації  чіткої  координації,  належного

методичного, фінансового і кадрового забезпечення цього процесу.

Ишутина, Е. Из опыта создания региональной сети сводного электронного каталога

библиотек Беларуси / Елена Ишутина, Лилия Фисенко // Бібліятэчны свет. – 2018. –

№ 2. – С. 21–22. 

Коваль, Н. Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ :

(із досвіду роботи б-ки ВП „МФ КНУКіМ”) / Наталя Коваль, Ірина Благірєва // Вісн.

Кн. палати. – 2018. – № 2. – С. 32–34. – Бібліогр.: 10 назв.

Розглянуто проблемні питання та наведено план дій щодо впровадження та

застосування УДК в бібліотеці ЗВО.

Муравйова,  В. Загальні  та  спеціальні  визначники:  їх  застосування  / Валентина

Муравйова,  Юлія  Набхан  // Вісн.  Кн.  палати. –  2018. –  № 2. –  С. 37–38. –  (Школа

систематизатора). 

Шереметьева,  А. Региональные  сводные  электронные  каталоги  как  инструмент

корпоративного  взаимодействия  библиотек  Беларуси  / Алла

Шереметьева // Бібліятэчны свет. – 2018. – № 1. – С. 29–31.

Історія  розвитку,  технологічні  характеристики  регіонального  зведеного

електронного каталогу як єдиної  точки доступу до інформаційних ресурсів

різних бібліотек в регіоні. 

Шкаріна,  В. Латентна  та  афінна  підсистеми  довідково-бібліографічного  апарату

бібліотеки / В. Шкаріна // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. - С. 20–26. – Бібліогр.: 29 назв.

У  статті  окреслено  підходи  до  визначення  структури  довідково-

бібліографічного апарату бібліотеки як системи, розкривається значення для

його  повноцінного  функціонування  латентної  та  афінної  бібліографічної

інформації.



Наукова бібліографія

Кононенко, В. Персональна бібліографія – складова частина науково-бібліографічної

діяльності  Національної  бібліотеки  України  імені  Ярослава  Мудрого  / Валентина

Кононенко, Оксана Кордюкова // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 2. – С. 29–32.

Розглянуто  бібліографічні  посібники,  укладені  працівниками  науково-

бібліографічного  відділу  Національної  бібліотеки  України  імені  Ярослава

Мудрого протягом 1993–2016 рр.

Музейні експозиції в бібліотеках

Соколов, В. Використання електронних експозицій у роботі музеїю історії 

бібліотек / Віктор Соколов // Бібл. вісн. – 2018. – № 2. - С. 10–24. – Бібліогр.: 34 назви.

Висвітлено  особливості  функціонування  музеїв  історії  бібліотек,  специфіка

та переваги електронних музейних експозицій у бібліотеках, значення музеїв

історії  бібліотек у розвитку науково-дослідної, експозиційно-виставкової та

культурно-масової  роботи  книгозбірні,  у  збереженні  та  популяризації

національної  культурної  спадщини,  у  підвищенні  іміджу  бібліотечної

діяльності.

Рекламно-інформаційна, соціокультурна  діяльність

Соколов, В. Бібліоніміка у соціокультурній діяльності  бібліотеки / Віктор Соколов

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 2–5. – Бібліогр.: 13 назв.

У статті проаналізовано основні ознаки, особливості та відмінні риси нової

галузі  діяльності  бібліотекознавців,  що  зумовлена  виокремленням  вивчення

власної  назви  бібліотеки  в  окремий  напрям  досліджень.  Схарактеризовано

сутність і значення терміна «бібліоніміка». Розкрито наслідки впливу назви

бібліотеки на підвищення ефективності її діяльності, особливості культурно-

масової роботи та впровадження інноваційних практик. Розглянуто систему

класифікації утворення назв книгозбірень та основні фактори, що впливають

на вибір імені бібліотеки. Розкрито основні напрямки розвитку нових форм і

методів  діяльності  бібліотеки,  що  були  пов’язані  з  ідентифікацією

книгозбірні,  посиленням  досліджень  і  практичної  роботи,  зумовлених

акцентуванням уваги на назві установи. 



Соколовська,  Л.  Інноваційні  форми  рекламно-інформаційної  діяльності

бібліотек / Людмила Соколовська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. –

№ 1. – С. 20–25. – Бібліогр.: 22 назви.

У  статті  розглянуто  деякі  інноваційні  форми  рекламно-інформаційної

діяльності бібліотек, а саме: веб-сайт (контент та особливості структури);

бібліотечні представництва в соцмережах (можливості, методика створення

та  ведення  представництва);  віртуальні  виставки  (переваги,  особливості,

етапи  створення,  платформи);  буктрейлери  (види,  методика  створення,

програмне забезпечення).

Авторське право

Іванова, М. «Право інтелектуальної власності» як важлива категорія в діяльності

сучасних бібліотек  / Майя Іванова // Вісн.  Кн.  палати. –  2017. –  № 10. –  С.  18–23. –

Бібліогр.: 18 назв.

Розкрито  поняття  "право  інтелектуальної  власності";  проаналізовано

термінологічні  питання  понятійного  апарату  права  інтелектуальної

власності;  розглянуто  дві  протилежні  концепції  права  інтелектуальної

власності;  визначено  структуру  об'єктів  права  інтелектуальної  власності;

обґрунтовано важливість з'ясування питань права інтелектуальної власності

для бібліотечних працівників.

Менеджмент у бібліотечній справі

Воскобойнікова-Гузєва,  О.  Стратегічний  менеджмент  інформаційної  діяльності:

базові  засади  / Олена  Воскобойнікова-Гузєва  // Вісн.  Кн.  палати. –  2017. –  № 11. –

С. 15–19. – Бібліогр.: 14 назв.

Статтю  присвячено  аналізу  стратегічних  та  законодавчих  документів,

орієнтованих  на  створення  в  Україні  розвиненого  національного

інформаційного простору і захист її інформаційного суверенітету. Особливу

увагу  приділено  концепції  та  цілям  сталого  розвитку,  які  є  основою

формування політик багатьох держав світу.



Кадри

Добко, Т. В. Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня

народження Павли Рогової / Тетяна Добко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 11. – C. 33–

37. – Бібліогр.: 10 назв.

Рогова Павла Іванівна (2 листопада 1947 р., с. Іванівка Запорізької обл. – 25

вересня  2014  р.,  м.  Київ)  –  канд.  іст.  наук,  старш.  наук.  співроб.,  доцент

Національного  педагогічного  університету  імені  М.  П.  Драгоманова,

заслужений  працівник  культури  України,  директор-організатор  Державної

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Розколупа,  Н.  Питання  оплати  праці  працівників  публічних

бібліотек / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2018. – № 1. – С. 9–11.

В  юридичній  консультації  надано  роз’яснення  щодо  формування  штатного

розпису публічної бібліотеки, встановлення тарифного розряду бібліотечним

працівникам, структури заробітної плати бібліотекаря. 

Пам’яті колег :  [Алла Миколаївна Макарова : некролог]  // Бібл.  планета. – 2018. –

№ 1. – С. 40–41.

Алла Миколаївна Макарова протягом 2000–2001 рр. працювала в  Державній

науково-педагогічній  бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського.

Бібліотечні приміщення

Талалаєвська,  М.  Нові  бачення  просторових  рішень  бібліотек :  (за  матеріалами

зарубіжних  і  українських  інтернет-джерел)  /  М. Талалаєвська  // Бібл.  планета. –

2018. – № 1. – С. 20–22. – Бібліогр.: 14 назв.

Сучасні  бібліотеки  вже  сприймаються  не  лише  як  місце,  де  зберігають  і

читають  книжки,  а  й  як  громадські  центри  спілкування,  комфортні  й

максимально  зручні  для  відвідувачів.  Автор  аналізує  цікаві  приклади

наповнення бібліотечного простору змістовим контентом, його пов'язаність

як  із  традиційними функціями  книгозбірень,  так  із  новими завданнями,  що

виникають під впливом сучасної соціокультурної реальності. 



Публікації співробітників ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Березівська, Л. Д. Шкільна бібліотека як центр розвитку дитини у творчій спадщині

В. О. Сухомлинського / Л. Д. Березівська // Шк. б-ка плюс. – 2018. – Берез. (№ 5/6). –

С. 8–13. – Бібліогр.: 16 назв.

У  статті  розкрито  ідеї  видатного  українського  педагога  В.  О.

Сухомлинського  щодо  ролі  шкільної  бібліотеки  як  складника  освітнього

процесу в розвитку дитини. Актуальною є ідея про шкільну бібліотеку як засіб

виховання  й  центр  розвитку  дитини,  об’єднавчий  осередок  школи,  сім’ї,

дитини довкола книжки, читання.

Горбенко, Н. А. Шляхи активізації видавничої діяльності бібліотек / Ніна Горбенко

// Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 10. – С. 23–26. – Бібліогр.: 23 назви.

У статті розглянуто аспекти активізації видавничої діяльності бібліотек за

допомогою підготовки та випуску електронних видань. Представлено досвід

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського

щодо  розширення  Представлено  досвід  Державної  науково-педагогічної

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо розширення видавничого

репертуару установи завдяки електронним продовжуваним та періодичним

виданням. 

Зозуля,  С.  Особливості  змістового  наповнення  курсу  «Бібліографознавство»  для

студентів-бакалаврів  з  інформаційної,  бібліотечної  та  архівної  справи  / Світлана

Зозуля  // Вісн.  Кн.  палати. –  2017. –  № 10. –  С.  16–18. –  Рец.  на  кн.:   Швецова-

Водка Г. М.  Загальне  бібліографознавство.  Бібліографічні  ресурси  України :  навч.

посіб.  / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен.  держ. гуманіт.  ун-т. – Київ :  Кондор, 2017. –

220 с.

Помчалова,  О.  Створення  авторитетних  (нормативних)  файлів  імен  осіб  як  засіб

удосконалення доступу до наукової  інформації   / Олена Помчалова // Бібл.  форум:

історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 2–5. – Бібліогр.: 15 назв.

У  статті  висвітлено  питання  створення  авторитетних  файлів  імен  осіб

у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-

педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, розкрито їхню роль



в  уніфікуванні бібліографічних  записів  і  вдосконаленні  доступу  до  наукової

інформації. 

Рекомендаційний  бібліографічний  список публікацій  періодичних  видань,  що

надійшли до Кабінету бібліотекознавства ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в

липні – грудні 2017 р. / підгот. А. І. Рубан // Шк. б-ка плюс. – 2018. – Лют. (№ 3/4). – С.

11–18.

Роль  книги  героїко-патріотичного спрямування  у  вихованні  майбутнього

громадянина – патріота України / матеріал підгот. Хемчян І. І.  // Шк. б-ка плюс. –

2018. – Берез. (№ 5/6). – С. 5–7.

Про  Всеукраїнський  вебінар  „Роль  книги  героїко-патріотичного  спрямування  у

вихованні майбутнього громадянина – патріота України”, де серед іншого було

підбито підсумки Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек  2017 р. „Шкільна

бібліотека – за здоровий спосіб життя”. Вебінар проведено Державною науково-

педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського та ДНУ „Інститут

модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки України за сприяння ТОВ

„Майкрософт Україна” 12 грудня 2017 р.

Рубан,  А.  Бібліотекознавчі  читання пам’яті  Павли Іванівни Рогової  / Алла Рубан,

Ірина Хемчян // Бібл. вісн. – 2018. – № 1. – С. 47–48. 

Про треті бібліотекознавчі читання, присвячені вшануванню пам’яті кандидата

історичних  наук,  заслуженого  працівника  культури  України,  доцента

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, директора-

організатора  найбільшої  педагогічної  бібліотеки  країни  Павли  Іванівни  Рогової

(1947–2014), які відбулися  2 листопада 2017 р. у Державній науково-педагогічній

бібліотеці  України  імені  В.  О.  Сухомлинського  з  нагоди  70-річчя  від  дня  її

народження.

Хемчян, І. І.  Українська бібліотечна асоціація – 23 роки разом! / І. І. Хемчян // Шк.

б-ка плюс. – 2018. – Берез. (№ 5/6). – С. 2–4.

Підготувала А. І. Рубан,
наук. співроб. відділу науково-методичного забезпечення

діяльності мережі освітянських бібліотек 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
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