
Неперіодичні видання 
002 
А 43 

Актуальні питання документознавства: історія та сьогодення [Текст] : 
матеріали V Регіональної наук.-практ. конф. з документознавства : 19-20 квіт. 
2012 р. м. Луганськ : у 2 ч. Ч. 1 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. 
закл. ; [відп. за вип.: О. Ю. Малюк, І. М. Акіншина]. - Луганськ : ЛНУ ім. Т. 
Шевченка, 2012. - 140 с.  

 
002 
А 43 

Актуальні питання документознавства: історія та сьогодення [Текст] : 
матеріали V Регіональної наук.-практ. конф. з документознавства : 19 - 20 квіт. 
2012 р. м. Луганськ : у 2 ч. Ч. 2 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. 
закл. ; [відп. за вип.: О. Ю. Малюк, І. М. Акіншина]. - Луганськ : ЛНУ ім. Т. 
Шевченка, 2012. - 140 с. 

002 
А 43 

Актуальні питання документознавства: історія та сьогодення [Текст] : 
матеріали VI Регіональної наук.-практ. конф. з документознавства : 22 квіт. 2013 
р., м. Луганськ / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [відп. за 
вип.: О. Ю. Малюк, І. М. Акіншина]. - Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. - 
323 с. 

 
027.625 
Б 59 

Бібліосвіт [Текст] : інформ. вісник. № 3 (43) / 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.], 2012. - 79 с.  

 
027.625 
Б 59 

Бібліосвіт [Текст] : інформ. вісник. № 4 (48) / Держ. б-ка України для юнацтва, 
держ. закл. ; [редкол.: Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич]. - Київ : [б. в.], 2013. - 85 с.  

 
027.625 
Б 59 

Бібліосвіт [Текст] : інформ. вісник. № 1 (49) / 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.], 2014. - 84 с.  

 
027.625 
Б 59 

Бібліосвіт [Текст] : інформ. вісник. № 1 (53) / Держ. б-ка України для юнацтва, 
держ. закл. ; редкол. Г. Саприкін [и др.] ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. 
Лінкевич. - Київ : [б. в.], 2015. - 89 с. 

026 
Б 59 

Бібліотечна Україна в цифрах (2013-2014 рр.) [Текст] : статистич. зб. / Нац. 
парлам. б-ка України ; [зб. підготувала О. П. Лахно, збір даних бібліотек різних 
типів і форм власності: О. В. Зозуля ; відп. за вип. І. О. Цуріна]. - Київ : Нац. б-
ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 61 с.  

 
021 
В 85 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Розбудова громадянського 
суспільства: місія Української бібліотечної асоціації" [Электронный ресурс] : зб. 
матеріалів : 18-19 листопада 2015 р., м. Київ / редкол. В. С. Пашкова [и др.]. - 



Електрон. текстові дані. - Київ : УБА, 2015. - ел. опт. диск (CD-ROM, 80 min). - 
Систем. требования: 700 Мб ; 53xspeed vitesse. - Назва з етикетки. 

002 
Г 67 
Горєва, Вікторія Володимирівна.  

Документознавчі дослідження Української філії Науково-дослідного інституту 
планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964-1986) : 
[монографія] / Горєва Вікторія Вікторівна ; [відп. ред. С. Г. Кулешов ; ред.: О. С. 
Боляк, Т. В. Герасімова] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. 
- Київ : НБУВ, 2015. - 159 с. - Бібліогр.: с. 132-154. 

 
02 
Н 35 
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ).  

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 42 / 
НАН України ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова редкол.), Г. В. Боряк, В. М. 
Горовий [та ін.]]. - Київ : НБУВ, 2015. - 594 с.  

 
027.8 
Н 83 

Нормативно-правове забезпечення та організація роботи шкільної бібліотеки 
/ [ред. рада: Н. Чиренко [та ін.] ; упоряд. Чиренко Наталія Вікторівна]]. - Київ : 
Шкільний світ, 2014. - 125, [1] с. - (Шкільний світ. Бібліотека : видається з січ. 
2007 р. 1 раз на місяць ; № 3. берез. 2014). - ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка 
"Шк. світу"). - ISBN 978-966-451-819-9  
 

016 
П 84 

Професор Слободяник Михайло Семенович (1949-2015) : біобібліогр. покажчик 
наук. праць за 1974-2015 рр. / Нац. наук. с.-г. б-ка НААН України ; [уклад.: В. А. 
Вергунов та ін. ; наук. ред. В. А. Вергунов]. - Київ : [б. в.], 2015. - 147 с. : 
портр. - (Серія "Біобібліографія діячів науки, освіти, культури України" ; книга 
2). 

016 
П 84 

Професор Слободяник Михайло Семенович (1949-2015) : зб. матеріалів 
презентації біобібліогр. покажчика 18 верес. 2015 р. / Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН України ; [уклад.: Л. М. Татарчук, В. М. 
Товмаченко, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов]. - Київ : [б. в.], 2015. - 39 
с. - (Серія "Наукові історико-бібліографічні читання" : заснована в 2001 р. ; 
читання 9). 
 

026 
Р 58 

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук 
України в 2014 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 20 / Нац. акад. наук України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. розд. : Г. І. Солоіденко, О. В. 
Полякова, О. Л. Сокур та ін. ; відп. ред.: Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець]. - 
Київ : НБУВ, 2015. - 246 с. 

 
02 
С 69 

Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 42 / Держ. 
закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [уклад. Т. Богуш, Г. Нелипа ; наук. ред. З. 
Савіна]. - Київ : [б. в.], 2013. - 31 с. - Бібліогр.: с. 29-30.  

 
 



Рекомендаційний бібліографічний список публікацій періодичних видань, 
що надійшли до Кабінету бібліотекознавства ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського в січні – червні 2016 р. 

 
 Офіційні документи 

1.  Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності 
України : (витяг) : Указ Президента України від 21серп. 2015 р. № 491/2015 
// Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 37. 
 
За значний особистий внесок у державне будівництво, консолідацію українського 
суспільства, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
України, активну громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та високий 
професіоналізм постановляю: 
Присвоїти почесні звання: «Заслужений діяч науки і техніки України» БЕРЕЗІВСЬКІЙ 
Ларисі Дмитрівні – директорові Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. 
В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України, доктору 
педагогічних наук, м. Київ  
 
«Заслужений працівник культури України» ПІРУС Тетяні Петрівні – завідувачу 
бібліотеки Української гімназії No 1 Івано-Франківської міської ради 

 
 Наукові дослідження в бібліотекознавстві 

 
2.  Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування 

/ Георгій Асєєв // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 3–10. 
 
У статті розглядаються об’єкт, предмет, завдання, взаємозв’язки метричних досліджень 
сучасного наукознавства: наукометрії, інформетрії, інфометрії, бібліометрії, кіберметрії, 
вебометрії. 
 

3.  Соколов А. В. Библиофутурология: предмет и метод / Аркадий Васильевич 
Соколов // Библиотековедение. – 2015. – № 6. – С. 23–29. 
 
Бібліофутурологія - це вчення про майбутнє бібліосфери. Бібліосфера - система 
книжкової комунікації, що об'єднує книжкову справу, бібліотечну справу, 
бібліографію. Генеральна мета бібліофутурології - розробка стратегії використання 
книжкових ресурсів для гуманізації людства. У статті характеризуються предметне 
поле і методичний арсенал бібліофутурології. 

 Бібліотеки: стан і тенденції розвитку 

4. 

 

Красовицький О. До питання реформ у бібліотечній галузі : [тези] / 
О. Красовицький ; пер. з рос. С. Басенко // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 
25–27. 
 
У 2015 р. в Інтернеті було опубліковано тези та пропозиції генерального директора 
видавництва «Фоліо» О. Красовицького щодо питання реформування бібліотечної 
галузі. Вони стосувалися таких питань:  

1. Єдиний електронний каталог книг у бібліотеках України. Єдиний читацький 
квиток 

2. Нормативи 
3. Чисельність бібліотек 
4. Електронні книги. Оцифрування. Авторські права. Піратство 
5. Держзакупівлі 
6. Кадри 

З огляду на те, що ці тези викликали неабиякий резонанс, редколегія часопису «БП», 
з дозволу автора, пропонує їх нашій увазі в перекладі з російської і запрошує до 
обговорення порушених проблем. 
 



5. Баюш О. О. Інтегрована сільська бібліотека: зарубіжні концепції розвитку та 
їхня реалізація / О. О. Баюш // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. – 2015. – № 3. – С. 30–35. 

Аналізуються основні концепції інтегрованої сільської бібліотеки в зарубіжних країнах 
та можливості її реалізації в Україні. Наголошено на тому, що в основу концепції 
інтегрованої бібліотеки лягла тенденція злиття громадських і наукових бібліотек в 
інформаційному суспільстві. Зроблено висновки, що найбільш придатною для 
українського бібліотечного співтовариства є модель інтегрованої сільської бібліотеки, 
яка має органічно об’єднати у собі публічну та шкільну бібліотеки, а також інтернет-
центр на базі сільської бібліотеки. 

 Місія бібліотек 
 

6. Туровська Л. Місія й візія сучасних бібліотек в епоху пост книжкової культури 
(між Гутенбергом та Інтернетом) / Леся Туровська // Бібл. форум: історія, 
теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 10–15. 
 
У статті надано історичні аспекти розвитку бібліотек та представлено міркування щодо 
майбутнього книгозбірень, розглянуто переваги та вразливі компоненти як друкованої, 
так й електронної книжки. 
 

 Діяльність книгозбірень у віртуальному просторі 
 

7. Мар’їна О. Бібліотека в медіапросторі сучасності / Олена Мар’їна // Вісн. Кн. 
палати. – 2016. – № 3. – С. 17–20. 
 
У статті розглянуто сутність процесу опанування бібліотеками медіапростору, який 
ґрунтується на новітніх медіа. Досліджено особливості новітніх медіа та специфіку їх 
соціальних впливів. Визначено напрями розвитку діяльності бібліотек у віртуальному 
просторі. 

 
 Електронні бібліотеки 

 
8. Коновал Л. Функціонування національних цифрових бібліотечних проектів у 

контексті формування електронної бібліотеки "Україніка" / Л. Коновал 
// Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 11–16. 
 
У статті досліджується міжнародний досвід формування та систематизації цифрового 
контенту національних бібліотечних проектів. Розглядаються особливості 
функціонування та принципи відбору тематичних колекцій. Пропонуються шляхи 
створення та удосконалення електронної бібліотеки «Україніка», що започатковується 
у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. 

 
9. Стрелкова Е. В. Служебное произведение в фонде электронной библиотеки: 

объекты хранения и использования / Елена Валентиновна Стрелкова 
// Библиотековедение. – 2015. – № 5. – С. 49–55. 
 
Розглянуто умови правомірного розміщення службових творів в електронній бібліотеці 
та ведення в складі її фонду баз даних, що створюються в статусі службового твору. 
Відображена специфіка управління цими мережними ресурсами з урахуванням змін 
Цивільного кодексу Російської Федерації. 
 

10. Трачук Л. Ф. Нормативно-правове обґрунтування процесу формування 
електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках 
України / Л. Ф. Трачук // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. – 2016. – № 1. – С. 6–15. 
 
У статті розглянуто особливості законодавчого регулювання шляхів створення та 
використання електронних документів в електронних колекціях ОУНБ України. 



Відзначається, що українське законодавство про авторське право значно обмежує 
можливості бібліотек щодо забезпечення прав громадян на доступ до інформації. 
 

11. Ісаєнко О. Пошукові можливості Краєзнавчого електронного мультиресурсу 
"Історія міст і сіл України" / Олександр Ісаєнко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – 
№ 3. – С. 23–27. 
 
Представлено пошукові можливості, структуровані за відповідними пошуковими 
полями Краєзнавчого електронного мультиресурсу "Історія міст і сіл України", 
формування якого відбувається в межах інноваційного проекту "Бібліотечно-
культурологічний зведений інтегрований краєзнавчий електронний мультиресурс 
"Історія міст і сіл України", який 2014 року започаткували фахівці Національної 
історичної бібліотеки України. 
 

 Інформаційні ресурси бібліотек  
 

12. Гарагуля С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у 
бібліотеках / С. Гарагуля // Бібл. вісн. – 2015. – № 6. – С. 16–21. 
У статті аналізуються сучасні тенденції опрацювання електронних джерел наукової 
інформації. Зокрема, розкриваються методологічні засади та моделі інтеграції 
електронних джерел наукової інформації у бібліотеках. 

 
13. Гуцол Г. Концепція реформ у галузі створення та використання державних 

бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України 
/ Галина Гуцол // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 4. – С. 31–37. 
 
У статті запропоновано комплексне рішення для здійснення реформ у галузі створення 
та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного 
фонду України. Запропоновано створити мережу бібліографувальних установ шляхом 
переходу на єдине бібліографічне програмне забезпечення, упровадити міжнародну 
класифікаційну систему, міжнародні правила каталогізації та формат; оптимізувати 
фонди бібліотек шляхом запровадження депозитарної цифрової бібліотеки 
 

14. Жигун Т. Аналіз стану доставляння обов’язкових примірників видань України 
у 2015 році / Тетяна Жигун // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 4. – С. 17–22. 
 
Наведено результати аналітичних досліджень стану доставляння суб’єктами 
видавничої справи й суб’єктами діяльності друкованих ЗМІ обов’язкових примірників 
(ОП) вітчизняних видань, випущених у 2015 році, та здійснено порівняльний аналіз 
загальних кількісних показників доставляння ОП різновидів видань 2015 р. з 
аналогічними показниками 2014 р. У статті також відображено стан виконавської 
дисципліни видавців і редакцій друкованих ЗМІ щодо своєчасного надання ними в 
2015 р. звітності про випуск видавничої продукції за формами 1-В (книги) та 1-В 
(ЗМІ). 
 

15. Лосієвський І. Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та 
практики колекціонування / Ігор Лосієвський // Вісн. Кн. палати. – 2016. – 
№ 1. – С. 42–48. 
У статті розглянуто актуальні питання теорії та практики формування колекцій і 
зібрань автографічних пам’яток у фондах наукових бібліотек. 

16. Чайковська Л. Особливості формування документного потоку наукових 
видань у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у 2011–
2015 роках: здобутки та перспективи / Леся Чайковська, Євгенія Білько // 
Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 3. – С. 8–12. 
 
У статті розглянуто стан комплектування фондів Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського науковими виданнями на сучасному етапі та подано аналіз 
інформаційного потоку наукових видань за різними джерелами комплектування. 
 



 
17. Дубровіна, Л. Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та 

книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. 
Вернадського / Любов Дубровіна, Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 2016. – 
№1 – С. 3–11. 
 
Розкривається сучасний стан підготовки ЕР рукописного та книжкового національного 
надбання, розвитку наукових досліджень і створення баз даних, електронних 
каталогів, повнотекстового наукового ресурсу, цифрових колекцій Інституту рукопису, 
відділу стародруків та рідкісних видань, відділу бібліотечних зібрань та історичних 
колекцій НБУВ. 

18. Стрілець Н. Представлення електронних версій видань у відкритому доступі 
(із досвіду ХДНБ ім. В. Г. Короленка) / Наталія Стрілець // Вісн. Кн. палати. – 
2016. – № 3. – С. 20–23. 
 
Висвітлено досвід ХДНБ ім. В. Г. Короленка з представлення електронних версій 
видань на сервісі Calameo. 
 

19. Айгистов Р. А. Цифровые ресурсы в зарубежных библиотеках / Р. А. Айгистов 
// Библиография. – 2016. – № 1. – С. 61–94. 
 
Стаття описує основні проблеми збору і зберігання цифрових ресурсів в зарубіжних 
бібліотеках. 
 

20. Новый проект – Реестр риска ИФЛА для документального наследия 
// Библиотековедение. – 2015. – № 5. – С. 96. 
 
Для того щоб підвищити світовий рівень поінформованості у сфері збереження, 
охорони і захисту документального спадщини (в будь-якому вигляді), IFLA створила 
Реєстр Ризику для документального спадщини (Risk Register for documentary heritage). 
Організація  хоче зібрати дані щодо фондів документальної спадщини, щоб бути 
готовими вжити адекватних заходів у випадку виникнення природних або 
антропогенних катастроф. 
 
Даний Реєстр Ризику дозволить IFLA надавати контактну та географічну інформацію 
ЮНЕСКО (UNESCO) і організаціям-партнерам Міжнародного комітету Блакитного Щита 
(International Committee of the Blue Shield) у разі катастроф. Це дозволить підвищити 
ймовірність збереження і захисту унікальних документів, які зможуть допомогти 
суспільству відновитися після катастрофи і надалі.  
 
Кому призначений Реєстр Ризику? 
 
Реєстр Ризику призначений для всіх власників/зберігачів фондів документальної 
спадщини. У більшості випадків це бібліотеки/архіви (національні, дослідницькі, 
публічні тощо), але іноді предмети документального спадщини перебувають в 
приватних руках. Ми пропонуємо всім власникам (державним або приватним) 
зареєструватися в Реєстрі Ризику, для того щоб надати можливість IFLA в разі 
необхідності вжити всіх можливих заходів. 
 
Навіщо реєструвати свою колекцію? 
 
Ми рекомендуємо реєстрацію в Реєстрі Ризику всім країнам/регіонам всього світу, щоб 
у нас було більше інформації про те, як підготуватись і пом'якшити наслідки від 
ризиків, як правильно зберігати і захищати колекції, і щоб, якщо катастрофа все ж 
станеться, ми могли відреагувати на неї. 
 
Якщо виникне природна або антропогенна катастрофа, IFLA буде працювати з 
контактними особами, призначеними для кожної колекції, і міжнародними агентствами, 
щоб забезпечити допомогу у збереженні та захисті колекцій.  



 
У кого буде доступ до цих даних? 
 
Дані, занесені в Реєстр Ризику IFLA, зберігаються на безпечних пристроях і будуть 
доступні лише відповідальним співробітникам IFLA. Ці дані збираються для того, щоб в 
разі необхідності реагувати на катастрофи та забезпечувати захист документальної 
спадщини. 
 
Реєстрація колекції 
 
Щоб зареєструвати Вашу колекцію, потрібно заповнити бланк заяви в інтернеті. Тут Ви 
знайдете всю необхідну інформацію про те, як зареєструвати Вашу колекцію 
документальної спадщини (register your documentary heritage collection) і заповнити 
електронний бланк. 
 

21. Горбань Ю. І. Методологія та методи дослідження проблеми зберігання 
книжкових пам’яток у бібліотеках України / Ю. І. Горбань 
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 3. – 
С. 37–41. 

У статті висвітлені питання методології та методів дослідження зберігання книжкових 
пам’яток у бібліотеках України, зокрема таких як системний, діяльнісний, 
аксіологічний, соціокультурний, інформаційний, екологічний, когнітивний тощо. 

22. Горбань Ю. І. Термінологічний аналіз предметної сфери процесу зберігання 
книжкових пам'яток у бібліотеках України / Ю. Горбань // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – 
С. 20–25. 
 
З’ясована сутність таких понять, як «книжкова пам’ятка», «пам’ятка», «рідкісна та 
цінна книга», «колекція», «збереженість», «зберігання фонду», «захист інформації», 
«консервація», «стабілізація», «реставрація», «людський фактор».   

 Каталогізація 
 

23. Стрішенець Н. Міжнародний стандарт каталогізації «Опис та доступ до 
ресурсу» («Resource Description and  Access»): особливості впровадження 
/ Надія Стрішенець // Бібл. вісн. – 2016. – №1 – С. 41–45. 
 
У статті розкриваються особливості нового міжнародного стандарту «Опис та доступ до 
ресурсу», призначеного для електронного середовища. Аналізується його 
термінологія, структура, стан упровадження у бібліотеках світу.  

 Індексування документів 
 

24. Проект ГОСТа по УДК // Библиография. – 2016. – № 1. – С. 128–150. 
 
Наприкінці 2015 р. ВІНІТІ підготував для обговорення першу редакцію російського 
національного стандарту – ГОСТа Р 7.0.90 «Универсальная десятичная 
классификация. Структура, правила ведения и индексирования», розробку якого 
планують завершити в 2016 р. Запропонований читачам текст – це ще не остаточна 
редакція нормативного документу. Розробники приймають зауваження й пропозиції. 
Треба зауважити, що від 01 липня 2009 року в Україні діє національний стандарт 
ДСТУ 6096:2009 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування" 
(наказ Держспоживстандарту України від 16 лютого 2009 року), який відповідає 
міждержавному стандарту ГОСТ 7.90—2007 "Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. 
Структура, правила ведения и индексирования". Стандарт установлює правила 
ведення таблиць УДК та їхнього використання для індексування документів. 
Призначений для служб ведення національних видань таблиць УДК, бібліотекарів, 



бібліографів, систематизаторів, фахівців інформаційних центрів, авторів, перекладачів, 
укладачів та інших осіб, що несуть відповідальність за видання, працівників 
видавництв і поліграфічних підприємств. 

 
 Бібліотечні каталоги 

 
25. Шекера П. Комплексний підхід до створення ретроспективного електронного 

каталогу журналів та продовжуваних видань НБУВ / Петро Шекера, Ірина 
Хандошко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 3. – С. 27–30. 
 
У статті здійснено ретроспективний аналіз журналів і продовжуваних видань, що 
надходили до найбільшої книгозбірні України. Проаналізовано проблеми, які 
виникають під час внесення бібліографічних записів до електронного каталогу. 
Визначено основні критерії для створення ретроспективного е-каталогу журналів та 
продовжуваних видань. 

 
26. Соколинский К. Е. Новая технология создания сводных каталогов и 

корпоративных электронных библиотек в J-ИРБИС 2.0 / К. Е. Соколинский // 
Науч. и техн. б-ки. – 2015. – № 11. – С. 83–100. 

Проаналізована технологія, яка спрощує створення і експлуатацію локальних зведених 
каталогів і корпоративних електронних бібліотек. Обгрунтовано новий підхід до 
процесу дедублікації бібліографічних записів. 
 

27. Савкова Н. А. Система библиотечных каталогов: организация в школьной 
библиотеке. Систематический каталог / Н. А. Савкова, Л. В. Северина 
// Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 2. – С. 58–64. 
 
Особливості організації й оформлення в шкільній бібліотеці систематичного каталогу, 
правила систематизації книжок і розстановки карток. Організація алфавітно-
предметного покажчика, особливості організації систематичної картотеки статей, 
тематичних і спеціальних картотек. 

 
28. Панкова Е. В. Система библиотечных каталогов: организация в школьной 

библиотеке. Электронный каталог / Е. В. Панкова, С. Р. Артамонова 
// Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 3. – С. 63–72. 
 
Створення електронного каталогу, фактори, які впливають на його організацію, 
структура запису і правила введення даних. 
 

  
Науково-бібліографічна діяльність 

29. Вохрышева М. Г. Библиография в системе медиакоммуникации / М. Г. 
Вохрышева // Библиография. – 2016. – № 1. – С. 17–24. 
 
У статті розглядається феномен "медіа" як базовий концепт для розуміння бібліографії, 
яка існує у сучасному комунікативному середовищі. Наводяться аргументи на користь 
твердження медіабібліографії як сфери діяльності, пов'язаної зі створенням, 
зберіганням, розповсюдженням і використанням бібліографічного медіапродукту. 
Показуються можливості використання засобів медіакоммунікації для створення нових 
форм бібліографічної інформації, просування книги й читання. 

 
30. Теплицкая А. В. Библиографические ресурсы национальных библиотек – 

членов Библиотечной Ассамблеи Евразии / Александра Валентиновна 
Теплицкая, Людмила Васильевна Жукова // Библиотековедение. – 2015. – 
№ 5. – С. 15–22. 

Подано аналіз бібліографічної продукції, виданої (в друкованому і електронному 



вигляді) національними бібліотеками – членами Бібліотечної Асамблеї Євразії (до 
складу якої входять НБУВ і НПБ України) в 2010–2014 рр., дано порівняння 
нинішнього періоду з попереднім – 2004–2009 рр., виявлено тенденції розвитку. 
 

31. Сенченко М. Центр державної бібліографії в цифрову епоху / Микола 
Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 4. – С. 3–9. 
 
У статті розглянуто питання державної бібліографії, пов’язані з проблемами 
оцифрування документів і формування бібліографічних баз даних мережевих видань 
для їхнього збереження. Проведено аналіз окремих програм Стратегії розвитку 
бібліотечної справи на період до 2025 року. 

 
 Бібліотечні послуги 

 
32. Нещерет, М. Ю. Информационно-библиографические услуги в зарубежных 

библиотеках / М. Ю. Нещерет // Библиография. – 2015. – № 6. – С. 95–102. 

Мова йде про новітні інформаційні технології і методи бібліографічного обслуговування 
користувачів у бібліотеках Сполучених Штатів Америки і Західної Європи. 

 
33. Дворкина М. Я. Дистанционное библиотечное обслуживание: сущность 

и реализация в современных условиях //  Маргарита Яковлевна Дворкина, 
Елена Юрьевна Елисина // Библиотековедение. – 2015. – № 5. – С. 38–43. 

Стаття присвячена генезису, формування та розвитку дистанційних бібліотечних 
послуг, які не потребують присутності користувача в стінах бібліотеки, які не мають 
просторових, статусних та часових обмежень. Обґрунтовано використання терміну 
«бібліотечне дистанційне обслуговування», дано його визначення. Представлені 
форми послуг, за допомогою яких здійснюється дистанційне бібліотечне 
обслуговування: доступ до повнотекстових ресурсів, у тому числі електронний 
абонемент, віртуальна довідка, представлення на сайтах бібліотек виставок, 
презентацій, інтернет-конференцій та ін. Особливу увагу приділено послугам доступу 
до повних текстів документів. Показані деякі проблеми реалізації дистанційного 
бібліотечного обслуговування, насамперед, пов'язані із захистом авторського права. 

 
34. Трачук Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування 

користувачів бібліотек  / Людмила Трачук // Вісн. Кн. палати. – 2016. – 
№ 2. – С. 23–25. 
 
Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів в умовах застосування 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. 
Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних 
універсальних наукових бібліотек України. 
 

35. Каракоз О. О. Вплив радянської цензури на трансформацію читацьких 
інтересів у масових бібліотеках України / О. Каракоз // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. – 2015. - № 4. – С. 50–55. 
 
Проаналізовані основні маніпулятивні технології, застосовані бібліотекарями під час 
обслуговування читачів; з’ясовано методи роботи цензурних інстанцій, які 
використовувалися з метою підвищення політичної освіти серед представників 
підростаючого покоління. 
 

36. Нещерет М. Ю. Справочно-библиографическое обслуживание в Российской 
государственной библиотеке: сегодня и завтра / М. Ю. Нещерет 
// Библиография. – 2016. – № 1. – С. 51–60. 
 



Мова йде про новітні технології, методи й форми інформаційного обслуговування в 
головній бібліотеці РФ. 
 

37. Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування / Зоя Романуха, 
Галина Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 2016. – №1 – С. 46–51. 
 
Розглянуто терміни, що застосовуються для позначення бібліографічного 
інформування споживачів як одного з видів бібліографічного обслуговування. 
Особливої уваги приділено термінам, що позначають види і форми бібліографічного 
інформування, зокрема в умовах впровадження електронних технологій. 
Запропоновано багатоаспектну фасетну класифікацію інформаційних послуг, які 
надають сучасні б-ки в режимі бібліографічного інформування. 
 

 Соціокомунікаційна діяльність бібліотек 
 

38. Воскобойнікова-Гузєва О. Соціокомунікаційна діяльність бібліотек України в 
новітніх умовах / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2016. – №1 – 
С. 12–17. 
 
Спираючись на моніторинг сайтів вітчизняних б-к та їхніх сторінок у соціальних 
мережах, автор розкриває особливий зріз національного інформаційного простору, 
який транслює світові позиції держави, громадянського сусп-ва, окремо взятого 
громадянина стосовно історичних подій в Україні. 
Мета статті – визначити пріоритетні напрями соціокомунікаційної діяльності б-к 
України в новітніх умовах. 
Зокрема, згадується книжкова виставка «Доля українців за кордоном», присвячена 
67-й річниці акції «Вісла» - примусовій депортації українців у 1947–1948рр., 
підготовлена фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2014 р. 

 
39. Кияниця Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ / 

Євгенія Кияниця // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 4. – С. 38–40. 
 
Проаналізовано діяльність закладів соціально-культурної сфери України, зокрема 
бібліотек; подано їхню загально-державну структуру. Визначено шляхи інтеграції 
книгозбірень із сучасними ЗМІ й тенденції розвитку цієї взаємодії. 
 

40. Всероссийский заочный фестиваль программ внеурочной деятельности 
библиотек организаций основного общего образования : положение о 
фестивале // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 1. – С. 4–7. 
 

41. Лабутина О. А. Домашний театр! В библиотеке? / О. А. Лабутина // Школьная 
библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 2. – С. 33–36. 
 
Досвід роботи зі створення маленького театру в шкільній бібліотеці. 
 

42. Квашнина Е. С. Мастер-класс. О помадоварении, цветах... и книгах / Е. С. 
Квашнина // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 2. – С. 49–
57. 
 
Літературні ігри, бесіди про книжки в роботі шкільної бібліотеки. 
 

  
Імідж бібліотек. Бібліотечний простір 

43. Медведєва В. Удосконалення іміджу сучасної бібліотеки в інформаційному 
просторі / Валентина Медведєва // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 3. – С. 15–
16. 
 
У статті розглянуто основні складники успішного іміджу сучасної бібліотеки та 
визначено інструменти для їхнього впровадження. Розкрито переваги застосування у 



сучасних бібліотечних закладах новітніх інформаційних технологій для вдосконалення 
взаємодії з користувачами. 
 

 
44. Ковтун О. Узнаваемый образ. Практикум: как создать логотип своей 

библиотеки / Ольга Ковтун // Библиотечное дело. – 2015. – № 18. – C. 37–39. 
 
Про сучасні тенденції в розробці логотипів; результати конкурсу на кращу емблему 
Співдружності Павленківских бібліотек. 
 

45. Всероссийский конкурс „Оформление библиотечного пространства: идеи и 
воплощение” среди школьных и детских библиотек : [положение о конкурсе] 
// Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 3. – С. 5–7. 
 

46. Дубинина О. А. Визуальная культура библиотеки / О. А. Дубинина 
// Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 3. – С. 10–14. 
 
Графічний дизайн бібліотеки і приклади його ефективного використання. 
 
 

47. Дубинина О. А. Детство в библиотеке: архитектурное проектирование 
социокультурного пространства / О. А. Дубинина // Школьная библиотека: 
сегодня и завтра. – 2016.– № 3. – С. 15–18. 
 
Розглянуто найбільш поширені категорії оцінки критеріїв відповідності дитячому 
простору. 
 

 Бібліотеки в соціальних мережах 
 

48. Гранчак Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для 
представлення бібліотечних продуктів і послуг / Тетяна Гранчак // Бібл. 
вісн. – 2016. – №1 – С. 18–29. 
 
У статті висвітлюються результати аналізу використання національними бібліотеками 
світу та України різних соціальних мереж у процесі вдосконалення бібліотечного 
обслуговування, розкриваються особливості окремих мереж як платформ 
представлення бібліотечних продуктів та послуг. 

  
Науково-методичне забезпечення діяльності книгозбірень 

49. Капраплюк О. Науково-методичне забезпечення та координування діяльності 
наукових сільськогосподарських бібліотек / Оксана Капралюк // Вісн. Кн. 
палати. – 2016. – № 3. – С. 12–14. 
 
Висвітлено засади науково-методичної роботи сільськогосподарських бібліотек, їхні 
завдання та функції, роль Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
Національної академії аграрних наук України як науково-методичного і 
координаційного центру. Розкрито роль корпоративної взаємодії мережі наукових 
сільськогосподарських бібліотек у сучасних умовах розвитку аграрної освіти, науки, 
виробництва на прикладі створених в Україні обласних територіальних об"єднань (ТО) 
та висвітлено діяльність головних бібліотек ТО як координаційних та організаційно-
методичних центрів. 

 
 Бібліотечний маркетинг 
50. Шевченко Л. Б. Шесть трендов цифрового маркетинга для библиотек / Л. Б. 

Шевченко // Науч. и техн. б-ки. – 2015. – № 11. – С. 12–19. 
 
Розглянуто тренди інтернет-маркетингу, які можуть бути використані бібліотеками для 
просування своїх сайтів і залучення користувачів: адаптивний дизайн, адаптивний 
контент, маркетинг в режимі реального часу, інструменти мобільного пошуку, 



сторителлинг, онлайн Value Proposition. Наведено приклади їхнього застосування в 
бібліотеках. 

 
 Бібліотечний менеджмент 
51. Романюк О. SWOT-аналіз як основа стратегічного управління бібліотечною 

діяльністю / О. Романюк // Бібл. планета. – 2016. – № 1. – С. 23–26. 
 
У статті піднімається питання застосування в роботі бібліотек SWOT-аналізу, наведено 
SWOT-аналіз публічних бібліотек м. Києва, підготовлений на основі їхньої звітності за 
2014 р. 

 
52. Сукиасян, Э. Р. Деятельность, структура и система управления современной 

библиотеки. Часть 3. Система управления библиотекой / Э. Р. Сукиасян // 
Науч. и техн. б-ки. – 2015. – № 12. – С. 5–11. 
 
Вивчена інформація, розміщена на сайтах універсальних наукових бібліотек; на її 
основі проаналізована система управління бібліотекою. Виявлено особливості системи 
управління бібліотекою за кордоном на прикладі Бібліотеки Конгресу США. 

 Конференції 
 

53. Трушина И. А. Всемирный библиотечный и информационный конгресс 
в Кейптауне: новые стратегические направления /  Ирина Александровна 
Трушина // Библиотековедение. – 2015. – № 5. – С. 88–92. 
 
У статті розглядаються характерні риси Світового бібліотечного та інформаційного 
конгресу: 81-ої Генеральної конференції Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій 
і установ (ІФЛА), що відбувся 15–21 серпня 2015 р. в Кейптауні (ПАР). Показано 
основні тенденції розвитку міжнародного бібліотечного співтовариства крізь призму 
проекту нового стратегічного плану ІФЛА. 

 
54. Здановська В. Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. 

Комунікація" / В. Здановська // Бібл. вісн. – 2015. – № 6. – С. 38. 
 
Про проведення 6–8 жовтня 2015 р. у Києві Національною бібліотекою України імені В. 
І. Вернадського спільно з Інформаційно-бібліотечною радою НАН України, Асоціацією 
бібліотек України, Українською бібліотечною асоціацією, Радою директорів наукових 
бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації 
академій наук Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація». У 
цій статті й інших подано інформацію про конференцію й усі секції й круглі столи, що 
відбулися її межах. 
 

55. Соколов В. Ю. Перший всеукраїнський з’їзд бібліотечних робітників (1926) та 
його значення в розвитку бібліотечної справи в Україні / В. Ю. Соколов 
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 1. – 
С. 31–41. – Продовження. Початок у № 2, 2015 р. 
 
У статті проаналізовано роботу секцій , тематику основних доповідей та коло питань, 
що обговорювалися на Першому Всеукраїнському з’їзді бібліотечних робітників (1926); 
охарактеризовано 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 та практики в зазначений період, зокрема для організації в країні 
бібліотечної мережі, значення впливу рішень даного форуму на процеси формування 
різних типів бібліотек, на форми і методи їхньої культурно-масової роботи, на 
покращення комплектування бібліотечних фондів, підготовку та перепідготовку 
бібліотечних кадрів та ін. 

 
 Читання 
56. Булах Т. Заходи з популяризації читання: загальна характеристика / Тетяна 

Булах // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 2. – С. 46–48. 



 
Здійснено стислий огляд основних заходів з популяризації читання, запропоновано 
їхню класифікацію за сутнісними ознаками, що відображають особливості призначення 
та цільової аудиторії. 
 

57. Васильева Л. И. Школьный букчеллендж: история одного проекта / Л. И. 
Васильева // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 2. – С. 4–
12. 
 
Досвід просування дитячого читання з допомогою створення комп'ютерної програми –
своєрідної гри „Шкільний букчеллендж”. 
 

58. Квашнина Е. С. Пластилиновые истории на уроках и после / Е. С. Квашнина 
// Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 2. – С. 37–42. 
 
Нові способи вирішення навчальних завдань і залучення до читання за допомогою 
пластилінової анімації. Подано алгоритм роботи зі зйомки анімаційного фільму. 
 

59. Ембулаева Л. Н. Лето с книгой, или Радостное чтение в городском лагере 
/ Л. Н. Ембулаева // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016.– № 2. – 
С. 43–48. 
 
Одна з форм роботи в літньому міському таборі – літературні вітальні. 
 

  
Книговидання 

60. Зубко Н. Основні тенденції навчального книговидання для загальноосвітньої 
школи в Україні у 20–30-х роках ХХ століття / Надія Зубко // Вісн. Кн. 
палати. – 2016. – № 3. – С. 30–35. 
 
Висвітлено основні тенденції та етапи розвитку національного навчального 
книговидання у 20–30-ті роки ХХ століття в Україні. Відображено кількісні та якісні 
(типологічні, видавничо-поліграфічні) зміни у книжковому репертуарі, зумовлені 
трансформаціями у різних сферах суспільного життя (політичній, економічній, 
освітній). Охарактеризовано порядок видання й оцінювання шкільних підручників. 

 
  

Публікації співробітників ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
 

61. Біла Л. Нові можливості бібліотек ВНЗ ІІІ–IV р. а. педагогічного та 
інженерно-педагогічного профілів  у сучасному інформаційному просторі / 
Людмила Біла // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2015. – № 1. – 
С. 11–13. 
 
У статті проаналізовано представлення бібліотек ВНЗ III-IV р. а. педагогічного та 
інженерно-педагогічного профілів, які входять до складу мережі освітянських бібліотек 
Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук 
України, у світовій глобальній мережі та соціальних медіа. 

 
62. Бондар Л. Комплектування бібліотечного фонду Державної науково-

педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського періодичними 
виданнями: виклики часу / Людмила Бондар // Бібл. форум: історія, теорія, 
практика. – 2015. – № 2. – С. 15–17. 
 
У статті розкривається стан комплектування фонду Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського періодичними виданнями в умовах 
сьогодення. 

63. Бондарчук О. Кімната-музей рідкісної книги в педагогічній бібліотеці 
/ О. Бондарчук // Бібл. планета. – 2016. – № 1. – С. 38–39 ; Бібл. форум: 



історія, теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 32–33. 
 
27.01 2016 р. в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського відбулося урочисте відкриття 
кімнати-музею рідкісної книги. 
 

64. Букшина Т. Галузевий реферативний сегмент із періодичних і продовжуваних 
видань України психолого-педагогічної тематики в УРЖ "Джерело" (2009-
2013 рр.) / Тамара Букшина // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 12. – С. 22–26. 

 
65. Вербова В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення науково-педагогічних 

досліджень Національної академії педагогічних наук України / Віта Вербова 
// Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2015. – № 1. – С. 28–31. 

У статті аналізується теоретичний підхід до проблеми вибіркового розповсюдження 
інформації в Україні та в зарубіжних країнах. Висвітлено результати діяльності 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з 
впровадження системи вибіркового розповсюдження інформації для інформаційно-
бібліографічного забезпечення індивідуальних та групових абонентів. Окреслено 
перспективи діяльності бібліотеки у цьому напрямі. 

66. Зозуля С. Бібліотечно-інформаційна сфера України: сучасний стан / Світлана 
Зозуля // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 1. – С. 22–26. 
 
Узагальнено сучасний стан бібліотечно-інформаційної сфери в Україні, проаналізовано 
бібліотекознавчу термінологію в контексті модернізації галузі. 
 

67. Кемпе В. Вивчення повноти комплектування обов’язковим примірником 
документів з питань педагогіки та психології фонду Державної  науково-
педагогічної  бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Вероніка Кемпе 
// Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2015. – № 2. – С. 2–5. 
 
У статті досліджено повноту надходження безоплатного обов’язкового примірника як 
бази для створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської 
галузі України. Визначено недоліки законодавчої бази в Україні стосовно взаємодії 
законів про реєстрацію творів друку і доставляння обов’язкового примірника 
виробником. 
 

68. Кривоносова О. Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку 
сучасних бібліотек  / Олена Кривоносова // Бібл. форум: історія, теорія, 
практика. – 2015. – № 1. – С. 7–10. 
 
Стаття присвячена актуальним питанням впливу корпоративної культури на успішну 
діяльність і розвиток книгозбірні, розкриває сутність поняття, розглядає рівні і 
структурні компоненти та ефективність практичного використання типології 
корпоративної культури бібліотеки, а також виокремлює рекомендації щодо основ її 
формування в бібліотеках. 

69. Кропочева Н. Інтеграція фахових педагогічних видань в європейський 
інформаційний простір / Н. Кропочева // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 33–39. 
 
У статті на основі контент-аналізу періодичних та продовжуваних видань педагогічної 
тематики, засновниками або співзасновниками яких є науково-дослідні установи НАПН 
України, виокремлено і охарактеризовано напрями та рівні інтеграції видань у 
європейський інформаційний простір. Викладено та узагальнено результати рангового 
розподілу видань у систему міжнародних комунікацій. 
 

70. Лога Т. Науково-інформаційна діяльність бібліотек: до постановки питання / 
Тетяна Лога // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2015. – № 2. – С. 38–
42. 
 



Проаналізовано основні тенденції розвитку науково-інформаційної діяльності 
освітянських бібліотек України. З’ясовано поняття "науково-інформаційна діяльність" у 
контексті сучасних інформаційних потреб освітянської галузі. Запропоновано заходи 
щодо подальшого розвитку науково-інформаційної діяльності освітянських 
книгозбірень. 
 

71. Лога Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний досвід 

/ Тетяна Лога // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 1. – С. 37–41. 

У статті проаналізовано основні тенденції, властиві сучасним процесам трансформації 
зарубіжних шкільних бібліотек в інформаційні освітні центри. Розглянуто досвід роботи 
шкільних бібліотек Франції, Німеччини, Австрії, Великобританії, Австралії, США, Японії, 
Росії. 

72. Павленко Т. Інформаційні потреби користувачів-науковців / Тетяна Павленко 
// Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2015. – № 2. – С. 6–9. 
 
У статті висвітлено результати дослідження інформаційних потреб користувачів-
науковців Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. 
Сухомлинського, обгрунтовано напрями подальшого вдосконалення діяльності 
бібліотеки як сучасного галузевого бібліотечного комплексу. 
 

73. Рабаданова Л. Бібліометричний аналіз наукових публікацій у галузі 
національно-патріотичного виховання в загальнодержавній реферативній 
базі даних «Україніка наукова» (1998–2015 рр.) / Людмила Рабаданова 
// Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 2. – С. 10–13. 
 
Висвітлено динаміку наукових публікацій у галузі національно-патріотичного 
виховання на основі матеріалів загальнодержавної реферативної бази даних 
«Україніка наукова» за період 1998–2015 рр. із застосуванням бібліометричного 
методу. Здійснено статистичний розподіл відображених монографій і дисертаційних 
досліджень за спеціальностями і науковими установами. Виявлено інформацію щодо 
найбільш досліджених аспектів означеної проблематики та питань, які потребують 
додаткового поглибленого аналізу. 

74. Рубан А. І. Круглий стіл "Струна високого неспокою" / А. І. Рубан, Л. О. Біла 
// Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – № 1/2 (січ.). – С.5–6. 
 
2 листопада 2015 року в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського відбувся круглий стіл 
„Струна високого неспокою”, присвячений пам’яті Павли Іванівни Рогової. 
 

75. Рубан А. Особистість в контексті історії бібліотечної справи / Алла Рубан // 
Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2015. – № 2. – С. 68–70. 
 
У статті, підготовленій до річниці пам’яті ученого-бібліотекознавця, педагога, 
заслуженого працівника культури України, директора-організатора Державної 
науково-педагогічної бібліотеки (ДНПБ) України імені В. О. Сухомлинського Павли 
Іванівни Рогової (1947–2014), розкрито діяльність ДНПБ України імені В. О. 
Сухомлинського, спрямовану на популяризацію наукових досягнень видатних 
бібліотекознавців, бібліографознавців, книгознавців та документознавців України та 
світу. 

 
76. Рубан А. Формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках 

України: огляд видань 2010–2014 років / Алла Рубан // Вісн. Кн. палати. – 

2016. – № 1. – С. 26–33. 

У статті проаналізовано документопотік з питань формування та використання 
інформаційних ресурсів у бібліотеках України за останні п’ять років. Досліджено 
тематичну структуру публікацій; визначено авторів і організації, які зробили внесок у 
розроблення питання роботи з інформаційними ресурсами; виявлено проблеми, що 



потребують подальшого висвітлення. 
77. Углова О. Аналіз використання послуги "Запитай бібліотекаря" віддаленими 

користувачами Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. 
Сухомлинського / Ольга Углова // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 
2015. – № 2. – С. 10–14. 
 
У статті висвітлено результати аналізу використання служби "Запитай бібліотекаря" у 
Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В. О. Сухомлинського. 
 

78. Хемчян І. І. Всеукраїнський вебінар "Виховуємо громадянина - патріота 
України" / Ірина Іванівна Хемчян // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – № 
1/2 (січ.). – С. 4. 
 
26 листопада 2015 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 2015 р. за підтримки «Microsoft 
Україна» було проведено Всеукраїнський вебінар «Виховуємо громадянина – патріота 
України». 

 
79. Хемчян І. І. Секція працівників шкільних бібліотек [в УБА] / Ірина Іванівна 

Хемчян // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – № 1/2 (січ.). – С.8–9. 
 
У 2016 р. за ініціативою ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у структурі УБА 
створено секцію працівників шкільних бібліотек. 

 
80. Янюк С. Моніторинг відвідування бази даних “Періодика” електронного 

каталогу Державної  науково-педагогічної  бібліотеки України ім. В. О. 
Сухомлинського / Світлана Янюк // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 
2015. – № 1. – С. 16–21. 
 
У статті представлено результати моніторингу відвідування віддаленими 
користувачами бази даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-
педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинськоо за 2013-2015 роки. 

 
 

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

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