
Неперіодичні видання 

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 теоретич. сб. Вып. 16 / Нац. 

акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Междунар. ассоц. 

акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информац. центров ; [председатель 

редкол. А. Онищенко ; междунар. редкол.: А. Аслитдинова и др.]. – Киев : [б. и.], 

2018. – 235, [1] с. – Библиогр. в конце ст.  

 

025 

Б 59 

Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук 

України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: 

Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; наук. ред. Лобановська І. Г. ; 

рец.: Л В Савенкова ; літ. ред. Л. В. Редько-Шпак]. – Київ : [б. в.], 2015. – 96 с. – 

(Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; 

вип. 12). – Бібліогр.: с. 93-95  

 

027.6 

Б 59 

Бібліосвіт : інформ. вісник. Вип. 4 (68) 2018 / Держ. б-ка України для юнацтва ; 

[редкол. Г. Саприкін та ін. ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич]. – Київ : [б. 

в.], 2018. – 91 с. – Бібліосвіту - 20  

 

027.6 

Б 59 

Бібліосвіт : інформ. вісник. Вип. 1 (69) 2019 / Держ. б-ка України для юнацтва ; 

[редкол. Г. Саприкін та ін. ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич]. – Київ : [б. 

в.], 2019. – 83 с.  

 

027 

Б 59 

Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, 

відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (Полтава, 21-21 вересня 2018 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. 

В. Г. Короленка, Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха, Держ. наук.-пед. б-ка України 



ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [редкол. Степаненко М. І. та ін.]. – Полтава : 

ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2018. – 139 с. – Бібліогр. у кінці ст.  

 

02 

Б 59 

Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, 

присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 

2018 р. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [редкол.: Горбань Юрій Іванович та 

ін.]. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2018. – 157 с. – Бібліогр. у кінці ст. 

 

021 

Б 59 

Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 листоп. 2018 р.) / Нац. 

акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, 

Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [наук. ред. 

О. З. Клименко ; відп. ред. О. М. Василенко ; редкол.: Дубровіна Л. А. та ін.]. – 

Київ : [НБУВ], 2018. – 823 с. + 1 бр. (64 с.). – Бібліогр. у кінці ст. 

 

026(03) 

Д 58 

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, 

спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 

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

В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. І. І. 

Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2018. – 119 с. – ISBN 978-617-7536-02-3 

 

026(03)  

Д 58 

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, 

спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 

освітянської галузі [Рукопись] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка 

України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, Хемчян І. І. ; рец.: О. 

Я. Дудник, Самчук Л. І. ; наук. ред. та відп. за вип. Хемчян І. І.]. – Київ : [б. в.], 

2019. – 129 с. – ISBN 978-617-7536-06-1. – До 20-річчя Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського  

 



02 

І-19 

Віктор Федорович Іваницький (1881-1955). Життя, віддане книзі / Нац. акад. 

наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Г. І. 

Ковальчук ; редкол.: Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. – Київ : [НБУВ], 

2018. – 310, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 249-297. – ISBN 978-966-02-8518-7  

До 100-річчя Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського  

 

02(03) 

І-90 

Історія бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до 

біобібліографічного словника / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т 

рукопису ; [редкол. Г. В. Боряк та ін. ; авт.-уклад. Лариса Володимирівна Гарбар]. – 

Київ : [б. в.], 2017. – 614, [1] с. – Бібліогр.: с. 536-561  

 

016  

Н 34 

Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України 

[Рукопись] : практ. посіб. / авт.кол.: Зозуля С. М. [та ін.] ; наук. ред. С. М. Зозуля ; 

бібліогр.ред. Самчук Л. І.; рецензент Прокопенко Л. С. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. 

В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 

Сухомлинського. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 283 с. – 

(Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; 

вип. 14)  

02 

Н 35 

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

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 49. 

Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність 

/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, НАН України, Асоц. б-к України ; 

[голова редкол. В. І. Попик ; відп. секр. Ю. Половинчак ; редкол.: Г. В. Боряк (заст. 

голови) та ін.] ; за заг. ред. В. Горового. – Київ : [НБУВ], 2018. – 342 с. – Бібліогр. у 

кінці ст. 

 

027 

Н 35 

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



Слов'янські обрії. Вип. 9 / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського ; [редкол. вип.: П. Ю. Гриценко та ін.] . – Київ : [б. в.], 2018. – 

439 с. – Бібліогр. у кінці ст.  

 

026 

О-64 

Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи 

для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної 

академії педагогічних наук України : [практ. посіб.]. Вип. 4. 2014-2016 рр. / Нац. 

акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; 

[упоряд.: Хемчян І. І., Рубан А. І. ; наук. ред. Лобановська І. Г.]. – Київ : [б. в.], 

2016. – 448 с. – Бібліогр.: с. 357-359.  

 

027 

П 64 

Потимко, Оксана Збігневна.  

Перша українська дейзі-бібліотека / Потимко Оксана Збігневна. – Львів : [б. в.], 

2015. – 56 с.  

 

026 

П 78 

Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності : 

довідник статистичний / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка 

України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: В. П. Здановська, І. І. Хемчян ; наук. 

ред. Т. В. Добко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 92 с. – 25.00 грн  

 

025 

Р 82 

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "У 

Економіка. Економіічні науки". Підрозділ "У052 Облік. Аудит" / [авт. кол.: А. М. 

Головащук, С. В. Галицька, П. І. Шекера ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; консультант 

Л. В. Рябець] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2017. – 109, 

[1] с.  

 

025 

Р 85 

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

та бібл. фондів. Вип. 22 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; 



[редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [НБУВ], 2018. – 596, [6] с. – 

Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-02-2780-9 (серія). – ISBN 978-966-22-8728-0 (вип. 

22, друковане видання). – ISBN 978-966-22-8729-7 (вип. 22, електронне видання). 

 

025.4 

У 67 

Упровадження універсальної десяткової класифікації в практику роботи 

бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти : метод. рек. 

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

Сухомлинського ; уклад. Лобановська І. Г. ; [рец.: О. О. Сербін, Самчук Л. І. ; літ. 

ред. Редько-Шпак Л. В.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 63 с. – (Серія "На допомогу 

професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 17) (Шкільна 

бібліотека плюс ; № 15/16 (363/364), серп.). – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-617-7536-

03-0. 

 

 

Рекомендаційний бібліографічний список публікацій інтернету 

та періодичних видань, що надійшли до Кабінету бібліотекознавства 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

в січні – червні 2019 р. 

 

Офіційні документи 

 

Про відзначення державними нагородами України з нагоди 27-ї річниці підтвердження 

всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 

року [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 1 груд. 2018 р. № 404/2018 

// Президент України. Петро Порошенко: офіц. інтернет-представництво / Адміністрація 

Президента України. –  Електрон. дані та прогр. – Київ, 2018. – Режим доступу: 

https://www.president.gov.ua/documents/4042018-25630, вільний (дата звернення: 

22.12.2018). – Назва з екрана. 

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави,   вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю Президент України постановляє: 

Присвоїти почесне звання „заслужений працівник культури України” 

https://www.president.gov.ua/documents/4042018-25630


МАКАРОВІЙ Ганні Григорівні - директорові наукової бібліотеки Національного 

університету „Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка. 

 

Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до 

закупівлі для поповнення бібліотечних фондів : наказ М-ва культури України від 6 берез. 

2019 р.  № 178 //  Офіц. вісн. України. – 2019. – № 30. – Ст. 1084. – Текст документа 

представлено також в інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0318-19. 

 

Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу 

„Шкільна бібліотека – 2020” : наказ М-ва освіти і науки України від 26 квіт. 2019 р. № 598 

// Шкіл. б-ка плюс. – 2019. – Трав. (№ 9/10). – С. 2–4. 

 

Пpo надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз 

даних [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 6 листоп. 2018 р. 

№ 1213 // Освіта. ua : [портал]. – Електрон. дані. – [Київ] : Osvita.ua. Видавництво 

„Плеяди”, 2018. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62387/, 

вільний (дата звернення: 28.01.2019). – Назва з екрана. 

Затвердити такі, що додаються: 

Перелік закладів вищої освіти і наукових установ, що знаходяться у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України, яким надається доступ до електронної 

бази даних Scopus; 

Перелік закладів вищої освіти і наукових установ, що знаходяться у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України, яким надається доступ до 

електронної бази даних Web of Science. 

 

Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття поправки до 

національного стандарту [Електронний ресурс] : наказ ДП „Укр. н.-д. і навч. центр 

проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 5 груд. 2018 р. № 464 // ДП „Укр. н.-д. 

і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” : [сайт]. – Електрон. дані. – 

Київ, 2018. – Режим доступу: http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/N464_2018-12-

05.rtf, вільний (дата звернення: 22.01.2018). – Назва з екрана. 

Те саме // Шкіл. б-ка плюс. – 2019. – Лют. (№ 3/4). – С. 6–8. 

наказано: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0318-19
https://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62387/
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/623/62387/5be42a81aed12931590211.pdf
http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/N464_2018-12-05.rtf
http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/N464_2018-12-05.rtf


1. прийняти 30 національних стандартів ТК 144 –„Інформація та документація”, 

гармонізованих з міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням 

чинності з 01 січня 2019 року; 

2. прийняти поправку до національного стандарту ДСТУ ISO 27729:2018 

Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор назв (ISNI), 

гармонізованого з міжнародним стандартом, методом підтвердження з наданням 

чинності з 01 січня 2019 року; 

3. Скасувати чинність 4 національних стандартів ТК 144 –„Інформація та 

документація” з 01 липня 2019 року. 

 

Про проведення всеукраїнського конкурсу „Шкільна бібліотека – 2020” : наказ М-ва 

освіти і науки України від 25 лют. 2019 р. № 254 // Шкіл. б-ка плюс. – 2019. – 

Берез. (№ 5/6). – С. 2–4. 

 

Уряд затвердив Державні соціальні нормативи забезпечення населення публічними 

бібліотеками в Україні [Електронний ресурс] // Уряд. портал / Секретаріат Каб. Міністрів 

України. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-derzhavni-socialni-normativi-

zabezpechennya-naselennya-publichnimi-bibliotekami-v-ukrayini, вільний (дата звернення: 

08.02.2019). – Назва з екрана. 

Державні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в 

Україні передбачають обов’язковість відкриття та функціонування публічної 

бібліотеки на 500-800 населення зони обслуговування за умови, що відстань між 

бібліотеками не перевищуватиме 3 км. Ця норма дозволить не тільки зберегти 

публічні бібліотеки у селах, але й надасть змогу забезпечити надання в повному 

обсязі бібліотечних послуг як міському, так і сільському населенню в умовах 

децентралізації влади. 

 

 

Дати. Події 

Сенченко, М. 100 років Книжковій палаті України / Микола Сенченко // Вісн. Кн. 

палати. – 2018. – № 12. – С. 3–5. 

24 січня 2019 р. Державній науковій установі „Книжкова палата України імені 

Івана Федорова” виповнилося 100 років.  

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-derzhavni-socialni-normativi-zabezpechennya-naselennya-publichnimi-bibliotekami-v-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-derzhavni-socialni-normativi-zabezpechennya-naselennya-publichnimi-bibliotekami-v-ukrayini


Стерехова, З. Флагман університетських бібліотек : (до 120-річчя Наук.-техн. б-ки 

ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України „Київ. політес. ін.-т ім. Ігоря Сікорського”) 

/ Зоя Стерехова // Бібл. планета. – 2019. – № 1. – С. 39–40. – Бібліогр.: 5 назв. 

 

Нові інформаційні технології в бібліотеках 

 

Братусь, І. Власний канал на YouTube: аспекти моніторингу / Іван Братусь, Зоряна 

Свердлик // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформ. наук. – 2018. – Вип. 2. – С. 78–88. – 

Бібліогр.: с. 86–87. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/152784.  

 

Гуркаленко, І. В. QR-коди в роботі шкільної бібліотеки / І. В. Гуркаленко // Шкіл. 

бібліотекар. – 2019. – № 4. – С. 2–4. 

 

Коваль, Н. Використання конструктора сайтів Wix.сом в інформаційно-бібліотечній 

діяльності бібліотеки ВП „МФ КНУКіМ” / Наталя Коваль, Світлана Косяченко // Бібл. 

форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 16–18. – Бібліогр.: 6 назв. 

У статті представлено досвід роботи бібліотеки Відокремленого підрозділу 

„Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв” з 

використанням конструктора сайтів Wix.сом. Проаналізовано технологію створення 

віртуальних книжкових виставок, біобібліографічних покажчиків, презентацій нових 

надходжень тощо за допомогою конструктора сайтів Wix.сом.  

 

Новікова, Д. Д. Сервіси Google та конструктор сайтів Wix у роботі шкільного 

бібліотекаря / Д. Д. Новікова // Шкіл. бібліотекар. – 2019. – № 1 (січ.). – С. 6–10. 

 

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/152784


Мережа освітянських бібліотек МОН України та НАПН України 

Айвазян, О. Б. Бібліотека як складова духовного потенціалу вишу : [Наук. б-ка 

Хмельниц. нац. ун-ту] / О. Б. Айвазян // Вісник Одеського національного університету : 

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

І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18) 2017. – С. 35–41. – Бібліогр.: 

11 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118157.   

У статті розглянуто різні аспекти історії Наукової бібліотеки Хмельницького 

національного університету, висвітлено основні складові її духовних і культурних 

багатств, визначено роль книгозбірні у створенні та розвитку духовної спадщини вишу.  

 

Білоус, В. С. Використання метричних методів дослідження у бібліотеці Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. С. Білоус 

// Вісник Одеського національного університету : Серія: Бібліотекознавство, 

бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 

2017. – Т. 22, вип. 2 (18) 2017. – С. 225–241. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті 

представлено також в інтернеті: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118296.  

 

Віняр, Г. М. Маркетингові комунікації в бібліотеці Криворізького державного 

педагогічного університету / Г. М. Віняр // Вісник Одеського національного 

університету : Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18) 2017. – С. 250–259. – 

Текст статті представлено також в інтернеті: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118358.  

У статті описано форми маркетингової взаємодії бібліотечної установи і 

користувачів та громадськості. Основну увагу приділено роботі університетської 

бібліотеки над створенням позитивного сучасного іміджу, використанню сайту 

бібліотеки з рекламною метою, застосуванню сучасних Інтернет-технологій у 

бібліографічному інформуванні та обслуговуванні користувачів. 

 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118157
http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118296
http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118358


Головко, Л. В. Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного 

(карткового) каталогів / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Вісник Одеського національного 

університету : Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18) 2017. – С. 260–274. – 

Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118359.  

Стаття висвітлює питання сучасного функціонування традиційних карткових 

каталогів паралельно з електронним, взаємодію їх пошукових можливостей. 

Представлено досвід роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного 

університету. 

 

Картузов, К. Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві 

/ Костянтин Картузов // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 58–59. 

Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Тенденції розвитку 

освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві”,  проведену 25–26 травня 2018 р. 

Науково-педагогічною бібліотекою міста Миколаїв спільно з Державною науково-

педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського та Миколаївським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.  

 

Климчук, Л. В. Видання та публікації бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (2012–2017 рр.) / Л. В. Климчук // Вісник Одеського 

національного університету : Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, 

книгознавство / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – Т. 22, 

вип. 2 (18) 2017. – С. 56–66. – Бібліогр.: 24 назви. – Текст статті представлено також в 

інтернеті: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118166.  

 

Книш, А. Рідкісні видання – невичерпне джерело краєзнавчої інформації / Антоніна Книш 

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 23–24. 

Стаття висвітлює досвід створення краєзнавчих електронних баз даних рідкісних 

та цінних фондів у Науковій бібліотеці Глухівського національного педагогічного 

університету ім. О. Довженка.  

 

Бібліотечні фонди 

Бережок, Е. В. „Gogoliana” в фондах Научной библиотеки Одесского национального 

университета: к 210-летию со Дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118359
http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118166


/ Е. В. Бережок // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, 

книгознавство. – 2019. – Т. 24, вип. 1. – С. 129–144. – Бібліогр.: 22 назв. – Текст статті 

доступний також в інтернеті: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/165932/171953.  

 

Запитуєте – відповідаємо : [питання роботи з бібл. фондами] // Шкіл. б-ка. – 2019. – 

№ 1. – С. 72. 

 

Ковальчук, Г. І. Бібліотечні документи з регламентації процесів безпеки використання 

книжкових пам’яток / Г. І. Ковальчук // Вісник Одеського національного університету : 

Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18) 2017. – С. 159–170. – Бібліогр.: 

5 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118256. 

У статті наголошено на необхідності розробки в бібліотеках, де зберігаються 

значні масиви книжкових пам’яток, документної бази щодо їхньої безпеки. 

Запропоновано перелік документів та загальні підходи до регламентації діяльності 

бібліотек у сфері використання книжкових пам’яток, надання доступу до оригіналів, у 

тому числі у випадках вимог контролюючих органів, представників влади, засобів масової 

інформації.  

 

Корнійчук, М. Приватна колекція Миколи Павловича Ковальського у Науковій бібліотеці 

Національного університету „Острозька академія” / Майя Корнійчук // Бібл. форум: 

історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 25–28. 

У статті висвітлено тематику приватної колекції Миколи Павловича 

Ковальського – доктора історичних наук, професора, проректора з наукової роботи 

Острозької академії. Проаналізовано роль особистої колекції у формуванні фонду 

Наукової бібліотеки Національного університету „Острозька академія”. 

 

Каталогізація 

Ахвердова, М. Особливості використання підкласів УДК 00/02 / Марина Ахвердова 

// Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 1. – С. 40–41. – (Школа систематизатора). 

Кириленко, О. Інформаційно-пошуковий тезаурус он-лайн / Олександр Кириленко, 

Оксана Збанацька // Бібл. планета. – 2019. – № 1. – С. 30–32. 

Автори репрезентують новий інформаційно-пошуковий сервіс „Тезаурус”, що є 

електронною версією „Інформаційно-пошукового тезауруса” і  розміщений на веб-сторінці 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/165932/171953
http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118256


„Бібліотечному фахівцю” Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Розробники 

сервісу наголошують, що бібліотекарі-практики можуть використовувати його для уніфікації 

предметних заголовків та підзаголовків (підрубрик), предметизування документів тощо.  

 

Лобузіна, К. Тематичний пошук в електронних каталогах національних бібліотек / 

Катерина Лобузіна, Світлана Галицька // Бібл. вісн. – 2019. –№ 1. – С. 12–18. – Бібліогр.: 

10 назв. 

У статті розглядаються засоби тематичного пошуку за бібліотечною 

класифікацією в електронних каталогах національних бібліотек. Порівнюються 

можливості різних інформаційно-бібліотечних пошукових систем. 

 

Муравйова, В. Нове в УДК: зміни та доповнення у головному файлі MRF 12 / Валентина 

Муравйова, Вікторія Солодовнік // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 2. – С. 31–33. 

У статті представлено огляд змін і доповнень за 2014–2015 рр. до головного 

довідкового файлу УДК MRF 12, здійснених Консорціумом УДК, а також презентації 

науково-практичного семінару „Нове в УДК”, який щорічно проводять фахівці відділу 

класифікаційних систем Книжкової палати України. Описано зміни і доповнення, надані 

до Консорціуму, стосовно індексування адміністративного поділу України. 

 

Муравйова, В. Правила побудови індексів у класах 004 Комп’ютерна наука і технологія. 

Застосування комп’ютера. Оброблення даних та 005 Управління. Менеджмент  

/ Валентина Муравйова, Вікторія Солодовнік // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 3. – С. 33–

34. – (Школа систематизатора). 

 

Муравйова, В. Специфіка систематизації видань у класі „82 Література. 

Літературознавство” / Валентина Муравйова, Юлія Набхан // Вісн. Кн. палати. – 2018. – 

№ 12. – С. 35–37. – (Школа систематизатора). 

 

Фіялка, С. Пошукова роль ключових слів у науковій статті та рекомендації щодо їх 

добору / Світлана Фіялка // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 12. – С. 20–23. 

На основі результатів анкетного опитування та аналізу текстів наукових 

публікацій узагальнено типові помилки, яких припускаються українські автори під час 

укладання переліків ключових слів. Запропоновано алгоритм визначення ключових слів до 

наукової статті. 

 



 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

 

Гужва, А. А. Nihil desperari: практика використання комплексного методу маркетингових 

комунікацій на прикладі університетської бібліотеки / А. А. Гужва, І. К. Журавльова 

// Вісник Одеського національного університету : Серія: Бібліотекознавство, 

бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 

2017. – Т. 22, вип. 2 (18) 2017. – С. 275–284. – Бібліогр.: 13 назв. – Текст статті 

представлено також в інтернеті: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118360.  

На історичному логотипі Центральної наукової бібліотеки Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна проголошено латинський вислів «NIHIL 

DESPERARI», що означає – «Ніколи не здавайтесь!» 

Стаття присвячена проблемі співвідношення „читач-бібліотека” в 

університетській бібліотеці. Проаналізовано особливості контингенту відвідувачів 

Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Представлено досвід книгозбірні з впровадження елементів івент-

маркетингу та традиційних заходів культурно-просвітницької діяльності.  

 

Коваль, Т. Статистичний облік читачів НБУВ у контексті міжнародних стандартів 

/ Тетяна Коваль, Леся Туровська, Ірина Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2019. – № 2. – С. 32–34. – Бібліогр.: 6 назв. 

Стаття узагальнює досвід організації статистичного обліку користувачів за 

допомогою БД „Читачі НБУВ” у контексті відповідності міжнародним стандартам.  

 

Рекомендації щодо ведення обліку [в бібліотеці] // Шкіл. б-ка. – 2019. – № 2. – С. 75–77. 

 

Інформаційна культура 

 

Гайдай, Л. М. Партнерство бібліотекаря та вчителів у вихованні компетентного 

користувача / Л. М. Гайдай // Шкіл. бібліотекар. – 2019. – № 2 (лют.). – С. 2–6. – Бібліогр.: 

7 назв. 

У статті розглянуто напрями партнерства бібліотекаря та вчителів у навчанні 

учнів критично мислити та досягати поставленої мети. 

 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118360


Філіппенко, О. Б. Я – ваш помічник, звуть мене словник : (мовознавчий лікнеп для учнів 

6-х кл.) : [сценарій бібл. уроку] / О. Б. Філіппенко // Шкіл. бібліотекар. – 2019. – № 1 

(січ.). – С. 45–47. 

Наукова діяльність бібліотек 

Жимолостнова, В. Нова методика розрахунку кількості респондентів під час проведення 

соціологічного опитування в бібліотеці / Вероніка Жимолостнова, Віктор Басов, Ольга 

Ботушанська // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 2. – С. 26–29. – Бібліогр.: 6 назв. 

У статті досліджено проблему мінімізації затрат часу та коштів під час 

проведення соціологічного опитування в бібліотеці. Здійснено комплексний аналіз 

розрахунку довірчої ймовірності за допомогою математичних методів біноміального й 

нормального законів розподілу ймовірностей. Вперше запропоновано модернізовану 

формулу розрахунку граничної кількості респондентів, яка дає змогу максимально 

економити ресурси під час проведення соціологічних досліджень в бібліотеці. 

 

Ніколаєнко, Н. Наукометрія в бібліотечній діяльності: досвід, проблеми, завдання 

/ Наталія Ніколаєнко, Олена Рибальченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 

2019. – № 1. – С. 6–9. 

У статті висвітлено діяльність Наукової бібліотеки Харківського національного 

технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка у напрямку 

наукометричних досліджень та моніторингу бібліометричних показників науковців 

університету. Підтверджено, що в контексті бібліотечно-інформаційного 

обслуговування бібліометрика стала новим, затребуваним напрямом діяльності наукової 

бібліотеки, що сприяє розширенню науково-комунікаційних функцій бібліотеки.  

 

 

Соціокультурна діяльність 

Білущак, Т. Особливості сервісів для створення віртуальних виставок у формуванні 

ефективного бібліотечно-інформаційного простору / Тетяна Білущак, Валерія Акиджи 

// Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 2. – С. 45–48. – Бібліогр.: 16 назв. 

Розглянуто організацію віртуальних виставок у бібліотеках як сучасну форму 

обслуговування та забезпечення інформаційних потреб користувачів. Проведено 

порівняльний аналіз шести сервісів для створення віртуальних виставок, виявлено їхні 

переваги й недоліки. Запропоновано схему функціональної  моделі для формування 

бібліотечно-інформаційного простору. 



 

Кащеєв, В. Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку учнів на літературній спадщині 

В. О. Сухомлинського / Валерій Кащеєв, Любов Масоха // Шк. б-ка плюс. – 2019. – 

Січ. (№ 1/2). – С. 2–8. – Бібліогр.: 11 назв. 

У статті досліджується проблема творчого розвитку школярів. Визначено 

актуальність поглядів В. Сухомлинського на розвиток творчої особистості з огляду 

сучасних вимог освіти. Розглянуто підходи видатного педагога щодо взаємодії сім’ї та 

школи у вихованні всебічно розвиненої особистості.Розкрито вплив книги на формування 

творчої особистості та висвітлено шляхи організації творчої діяльності дітей за 

допомогою яких відбувається їх творчий розвиток. Описано і проаналізовано потенціал 

застосування бібліотечних технологій, форм і методів роботи у формуванні творчої 

особистості школяра на прикладі роботи бібліотеки Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

ім. В. О. Сухомлинського. 

 

Матвійчук, О. Є. Підзарядка для шкільного бібліотекаря: як поновити ресурси, коли сили 

на нулі / Матвійчук О. Є., Березнюк Л. І. // Шкіл. б-ка плюс. –  2019. – Лют. (№ 3/4). – 

С. 2–5. 

22 січня 2019 року на базі Спеціалізованої школи № 277 I-III ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва пройшов захід соціального 

проекту „Педагогіка позитиву”, який проводить Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка спільно з Педагогічним музеєм 

України. Тема заходу: „Як зберегти своє психоемоційне здоров’я”. 

 

Олейник, А. Применение кластерного похода в проектной деятельности библиотеки 

учреждения образования / Анжела Олейник // Бібл. свет. – 2019. – № 1. – С. 20–22. – 

Библиогр.: 5 назв. 

Про проекти бібліотеки закладу освіти „Середня школа № 16 м. Ліди” (Білорусь), 

спрямовані на залучення дітей дошкільного й молодшого шкільного віку до читання. 

 

Пашкова, В. Поширення знань і практик щодо здорового способу життя та відповідальної 

самозбережувальної поведінки: внесок бібліотек України в досягнення цілі сталого 

розвитку ООН / Валентина Пашкова // Бібл. планета. – 2019. – № 1. – С. 8–10. – Бібліогр.: 

7 назв. 

Вітчизняні бібліотеки активно долучаються до реалізації Цілей сталого розвитку, 

зокрема до реалізації Цілі 3 „Міцне здоров’я і благополуччя”. Автор наводить приклади 



того, як бібліотеки беруть участь у просвітницькій діяльності щодо профілактики і 

лікування небезпечних хвороб і залежностей, самозбережувальної поведінки під час 

екологічного лиха, зменшення соціальної ізоляції людей із захворюваннями тощо. 

 

 

Методична робота 

Сопова, Т. Формула успеха современного методиста / Татьяна Сопова // Бібл. свет. – 

2019. – № 1. – С. 7–9. 

 

Термінологія 

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 „Академічна доброчесність” Закону 

України „Про освіту” // Шкіл. б-ка плюс. – 2019. – Лют. (№ 3/4). – С. 9–21. - Бібліогр.: 

с. 21. 

Запропоновано „Розширений глосарій термінів та понять із академічної 

доброчесності”, який є додатком до листа „Щодо рекомендацій з академічної 

доброчесності для закладів вищої освіти” Міністерства освіти і науки України № 1/9650 

від 23 жовтня 2018 р. Рекомендації розроблено в рамках Проекту сприяння академічній 

доброчесності в Україні – SAIUP зa підтримки Посольства США на основі вивчення 

успішного міжнародного досвіду. 

 

Словник основних термінів з бібліотечної інформаційної діяльності : [літера „А”] 

// Шкіл. б-ка. – 2019. – № 1. – С. 73–74. 

 

 

Співробітництво 

Павел, С. П. Напрями взаємодії вчителя літератури та бібліотекаря / С. П. Павел  

// Шкіл. бібліотекар. – 2019. – № 1 (січ.). – С. 11–13. 

 

Бібліотечний простір 

 

Березкина, Н. Библиотечное пространство: каким оно может быть в современной 

библиотеке / Наталья Березкина // Бібл. свет. – 2018. – № 6. – С. 5–6. – Библиогр.: 13 назв. 

 



Патлань, Ю. Про набуття чинності з 1 квітня 2019 р. Державних будівельних норм В.2.2– 

40:2018 „Інклюзивність будівель і споруд” / Юлія Патлань // Шкіл. б-ка плюс. –  2019. – 

Черв. (№ 11/12). – С. 2–8. 

Наказом Міністерства регіональнаго розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 30.11.2018 № 327 затверджено нові ДБН В.2.2-

40:2018 „Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд . Основні положення” (ДБН 

В.2.2-40:2018). З набуттям чинності 1 квітня 2019 року ДБН В.2.2-40:2018 втратили 

чинність ДБН В.2.2-17:2006 „Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення”. ДБН В.2.2-40:2018 поширюються на проектування, 

будівництво нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне 

переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель та споруд, а також 

розумне їх пристосування з урахуванням потреб маломобільних груп населення (МГН). 

 

Читання 

Срибна, В. Л. Роль ІКТ у формуванні позитивної мотивації до читання / В. Л. Срибна 

// Шкіл. бібліотекар. – 2019. – № 3. – С. 2–5. 

 

Публікації співробітників ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Бондар, Л. Комплектування фонду шкільної бібліотеки як складова ланка в системі 

навчально-виховного процесу освітнього закладу / Людмила Бондар // Вісн. Кн. палати. – 

2018. – № 12. – С. 20–23. – Бібліогр.: 12 назв. 

 

Бондарчук, О. Каталог „Періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського” як джерело сучасних історіографічних досліджень / Оксана 

Бондарчук // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 1. – С. 49–51. – Бібліогр.: 17 назв. 

 

Бондарчук, О. Б. Педагогічна періодика 1917–1945 рр. у контексті сучасних 

історіографічних досліджень / О. Б. Бондарчук // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: 

Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2019. – Т. 24, вип. 1. – С. 39–

46. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті доступний також в інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/156640/171947.  

У статті представлено огляд періодичних видань 1917–1945 рр. з фонду ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського, які є важливим джерелом історичних досліджень у 

галузі педагогіки, освіти, бібліотекознавства. Розкрито видову та тематичну 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/156640/171947


спрямованість часописів, що відображає тенденції розвитку освіти, науки, культури 

України у складні історичні періоди. Презентовано каталог „Періодичні видання 1917–

1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. 

Сухомлинського”, укладений фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

 

Гончаренко, О. Видавнича та інформаційна діяльність освітянських бібліотек із 

популяризації спадщини Василя Сухомлинського : (до 100-річчя від дня народження) 

/ Олена Гончаренко // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 1. – С. 36–39. – Бібліогр.: 9 назв. 

 

Іващенко, В. М. Часопис „Новими стежками” в регіональній педагогічній періодиці 

України 1922 року (освітній і соціокультурний вимір) / В. М. Іващенко // Вісн. Одес. нац. 

ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2019. – Т. 24, 

вип. 1. – С. 59–69. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті доступний також в інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/165927.  

 

Коваленко, С. Створення та розвиток інформаційно-пошукової системи ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського / Світлана Коваленко // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 2. – С. 40–

44. – Бібліогр.: 11 назв. 

Висвітлено історію та етапи створення інформаційно-пошукової системи ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського від часу її заснування до сьогодення: проаналізовано 

складники інформаційно-пошукової системи та значення кожного з них для оорганізації 

релевантного пошуку інформації. 

 

Кропочева, Н. М. Дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної науки і 

практики доби української революції на сучасному етапі: бібліометричний аналіз 

/ Кропочева Наталія Миколаївна // Вісник Одеського національного університету : Серія: 

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

І. І. Мечникова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – Т. 23, 

вип. 2 (20) 2018. – С. 213–227. – Бібліогр.: 8 назв. 

 

Онищенко, Н. Бібліотекознавчий лекторій як запорука професійного зростання 

працівників освітянських бібліотек / Наталія Онищенко // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2019. – № 2. – С. 47–49. – Бібліогр.: 4 назви. 

У статті висвітлено роботу бібліотекознавчого лекторію Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як одну з дієвих форм 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/165927


підвищення фахового рівня працівників освітянських бібліотек. Зокрема, мова йде про 

заняття з упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи 

бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, що відбулися в 

межах лекторію 13 грудня 2018 р. 

 

Палийчук, Р. Редкие издания в фонде ГНПБ Украины им. В.А. Сухомлинского НАПН 

Украины: сохранение и использование / Руслана Палийчук // INFOLIB – Информ.-библ. 

вестн. – 2019. – № 1. – С. 46–49. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/INFOLIB – 2016/Инфолиб журнали 1-сон 2019 

йил.pdf.   

 

Рубан, А. І. Видавнича діяльність університетських книгозбірень мережі освітянських 

бібліотек МОН України та НАПН України / А. І. Рубан // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: 

Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2019. – Т. 24, вип. 1. – С. 172–

186. – Бібліогр.: [18] назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/165935/171956.  

У статті проаналізовано видання університетських книгозбірень, що входять до 

складу мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, видані ними у 

2013–2017 рр. 

 

Страйгородская, Л. Центр научно-информационного обеспечения образования и науки 

/ Людмила Страйгородская // INFOLIB – Информ.-библ. вестн. – 2018. – № 4. – С. 34–35. – 

Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/INFOLIB%20%E2%80%93%202016/INFOLIB-

4-2018.pdf.  

 

Хемчян, И. Всеукраинский месячник школьных библиотек  „Школьная библиотека  – 

центр творческого развития ребенка” : (к 100-летию со дня рождения 

В. А. Сухомлинского) / Ирина Хемчян // INFOLIB – Информ.-библ. вестн. – 2018. – № 4. – 

С. 26–28. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/INFOLIB%20%E2%80%93%202016/INFOLIB-

4-2018.pdf.  

 

Янюк, С. Востребованность электронного каталога научной библиотеки : на примере БД 

„Периодика” / Светлана Янюк // INFOLIB – Информ.-библ. вестн. – 2019. – № 1. – С. 34–

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/INFOLIB%20–%202016/Инфолиб%20журнали%201-сон%202019%20йил.pdf
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37. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/INFOLIB – 2016/Инфолиб журнали 1-сон 2019 

йил.pdf. 

 

Секція „Василь Сухомлинський в контексті доби: артефакти і презентації в бібліотеках, 

музеях, медіа просторі” у рамках Х Міжнародної науково-практичної конференції та XХV 

ювілейних Всеукраїнських педагогічних читань „Творча спадщина Василя 

Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах” / матеріал підгот. І. І. Хемчян  

// Шкіл. б-ка плюс. – 2018. – Жовт. (№ 19/20). – С. 6–7. 

 

Всесвітній тиждень медійно-інформаційної грамотності „Медійно та інформаційно 

грамотні міста” / матеріал підгот.: О. Є. Матвійчук, І. І. Хемчян // Шкіл. б-ка плюс. – 

2018. – Груд. (№ 23/24). – С. 2–3. 

 

На допомогу професійній самоосвіті : рек. бібліогр. список публ. період. вид., що 

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