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Офіційні документи

 Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних 
працівників :  постанова Каб. 
Міністрів України від 21 серп. 
2019 р. № 800 // Офіц. вісн. 
України. – 2019. – № 69. –
Ст. 2431. – Текст документа 
доступний також в інтернеті: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/800-2019-%D0%BF.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF


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

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.



 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.



Дати. Події

 Сенченко, М.
100 років Книжковій
палаті України
/Микола Сенченко
// Вісн. Кн. палати. –
2018. – № 12. – С. 3–
5.

 24 січня 2019 р. 
Держ авній науковій установі 
„Книж кова палата України імені 
Івана Федорова” виповнилося 
100 років.



 Шарикова, З. Міжнародна
наукова конференція „Бібліотека.
Наука. Комунікація. 100-річчя
Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського” / Зоя
Шарикова // Бібл. вісн. – 2018. –
№ 6. – С. 43–44.

 6–8 листопада 2018 р. Національна
бібліотека України імені В . І . Вернадського
на відзначення 100-річчя від часу
заснування НБУВ організувала й провела
Між народну наукову конференцію
„Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя
Національної бібліотеки України імені В . І .
Вернадського”. Співорганізаторами заходу
виступили Інформаційно-бібліотечна рада
НАН України, Асоціація бібліотек України,
Рада директорів наукових бібліотек та
інформаційних центрів академій наук –
членів Між народної асоціації академ ій.



 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.



 Горбань, Ю. Наукова 
бібліотека КНУКіМ. 55 
років у просторі і часі: 
факти і фігури / Юрій
Горбань, Олена Скаченко
// Бібл. форум: історія, 
теорія і практика. –
2019. – № 4. – С. 54–57.

 У статті висвітлюються основні 
факти історії та сьогодення 
Наукової бібліотеки 
Київського національного 
університету культури і 
мистецтв з нагоди її 55-
річчя. Характеризуються 
інформаційні ресурси, наукова 
робота, видавнича та проєктна 
діяльність, вплив цифрових 
технологій на розвиток 
бібліотеки у 2013–2018 роках.



Бібліотеки: стан і тенденції 
розвитку

 Гриньова, М. В. Нова
бібліотека – новій
українській школі :
(воркшоп для
шкільних
бібліотекарів)
/ М. В. Гриньова
// Шкіл.
бібліотекар. –
2019. – № 9 (верес.).
– С. 2–8. – Бібліогр.:
8 назв.



 Сучасна публічна бібліотека від 
А до Я [Електронна копія] : 
довідник / М-во культури, Нац. 
б-ка України ім. Ярослава 
Мудрого; [авт. кол.: Н. І. 
Розколупа, Т. І. Богуш, Л. В. 
Лагута та ін.; наук. ред. Н. І. 
Розколупа]. – Електрон. текст. 
дан. – Київ, 2019. – 191 с. – URL: 
http://elib.nlu.org.ua/view.html?
&id=11267 (дата звернення: 
18.10.2019).

 Довідник „Сучасна публічна 
бібліотека від А до Я” – перше в 
Україні видання, що містить 
систематизовану інформацію про 
організацію роботи публічної 
бібліотеки, зокрема в об’єднаній 
територіальній громаді.

http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=11267


 Заворотня, І.
Модернізація

шкільної бібліотеки
завдяки проектній
діяльності : [досвід
роботи б-ки Бахмут.
навч.-вихов. комплексу
„Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 11 –
багатопрофільний ліцей”
Бахмут. міськради Донец.
обл.] / Інесса Заворотня
// Бібл. форум: історія,
теорія і практика. –
2019. – № 4. – С. 25–26.



Бібліотечні фонди
 Вовк, Н. Концепція створення

онлайн-платформи для обміну
міжнародним досвідом зі
збереження бібліотечних та
архівних фондів / Наталія Вовк,
Андрій Пелещишин // Вісн. Кн.
палати. – 2019. – № 4. – С. 38–
42. – Бібліогр.: 14 назв.

 Стаття присвячена огляду необхідності розроблення
навчального веб-ресурсу для спільного доступу
фахівців архівної та бібліотечної галузей. Авторами
створено концепцію створення он-лайн платформи з
метою обміну міжнародним досвідом в галузі
збереження культурної спадщини держави в архівних
та бібліотечних фондах. Розроблено алгоритм
створення сайту платформи та визначено основні цілі
створення такої платформи. У статті проаналізовано
основні ризики створення і використання такої
платформ та шляхи їх подолання.



Каталогізація

 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.



 Ахвердова, М. Особливості
використання підкласів
УДК 00/02 / Марина Ахвердова
// Вісн. Кн. палати. – 2019. –
№ 1. – С. 40–41. – (Школа
систематизатора).

 Ахвердова, М. Використання
індексів УДК у класах 030/090
/ Марина Ахвердова, Анна
Діденко // Вісн. Кн. палати. –
2019. – № 4. – С. 28–30. – (Школа
систематизатора).

 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).



 Кириленко, О. 
Інформаційно-пошуковий 
тезаурус он-лайн 
/ Олександр Кириленко, 
Оксана Збанацька // Бібл. 
планета. – 2019. – № 1. –
С. 30–32.

 Автори репрезентую ть новий 
інформаційно-пошуковий сервіс 
„Тезаурус”, що є електронною  
версією  „Інформаційно-пошукового 
тезауруса” і  розм іщений на веб-
сторінці „Бібліотечному фахівцю ” 
Національної бібліотеки України 
імені Ярослава Мудрого. Розробники 
сервісу наголошую ть, що 
бібліотекарі-практики мож уть 
використовувати його для уніф ікації 
предметних заголовків та 
підзаголовків (підрубрик), 
предметизування документів тощо. 



 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. Подано 
зміни і доповнення, надані до 
Консорціуму, стосовно індексування 
адміністративного поділу України.



 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.



 Лобузіна, К. Алфавітно-предметний 
покажчик як лінгвістичний засіб 
бібліотечно-інформаційних 
технологій / Катерина Лобузіна, 
Світлана Галицька // Бібл. вісн. –
2019. –№ 3. – С. 3–7. – Бібліогр.:  
6 назв. – Текст статті представлено 
також в інтернеті: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_
3_3. 

 У статті розглянуто питання формування словника 
алфавітно-предметного покажчика (АПП) в 
електронному каталозі наукової бібліотеки, 
обґрунтовується доцільність його використання у 
тематичному пошуку за класифікаційною 
ієрархією. З’ясовано, що застосування 
контрольованого словника предметних рубрик АПП 
сприяє оптимізації пошукових процедур. 
Наголошено на важливості формування 
електронного АПП до бібліотечної класифікації, що 
уможливлює реалізацію предметного доступу до 
ресурсів бібліотечного фонду через онлайновий 
інтерфейс електронного каталогу.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_3_3


 Антоненко, І. Авторитетний 
контроль та Інформаційно-
пошуковий тезаурус / Ірина 
Антоненко, Олександр 
Кириленко // Бібл. 
планета. – 2019. – № 3. –
С. 30–31.

 Цього року на сайті Національної 
бібліотеки України імені Ярослава 
Мудрого розміщено нові інформаційно-
пошукові сервіси „Тезаурус” та 
„Авторитетні файли”. Ці ресурси активно 
використовуються спеціалістами 
бібліотек, які здійснюють каталогізування 
документів та створюють політематичні 
БД. У процесі роботи в них виникає 
багато практичних запитань. У матеріалі 
вміщено відповіді на запитання стосовно 
методики формування авторитетних 
записів та наведено приклади створення 
складних записів.



Бібліотечно-інформаційне 
обслуговування

 Маслова, М. Віртуальний 
довідковий сервіс: досвід 
Запорізької обласної 
універсальної наукової бібліотеки 
/ Марина Маслова // Бібл. форум: 
історія, теорія і практика. –
2019. – № 1. – С. 10–13.

 У статті представлено досвід 
довідкового обслуговування 
віддалених користувачів на прикладі 
діяльності служби віртуальної довідки 
Запорізької обласної універсальної 
наукової бібліотеки. Надано аналіз 
кількості та тематичного спрямування 
звернень за час існування сервісу. 
Окреслено здобутки, визначено 
проблеми та можливі шляхи їх 
вирішення.



 Грипич, С. Формування 
інформаційної культури 
користувачів як важлива 
складова діяльності бібліотеки 
закладу вищої освіти / Світлана 
Грипич,  Людмила Буравкова 
// Бібл. форум: історія, теорія і 
практика. – 2019. – № 1. – С. 33–
40. – Бібліогр.: 16 назв.

 Розглянуто коло проблем з 
теоретичних засад інформаційної 
культури та практичного досвіду її 
формування в бібліотеках закладів 
вищої освіти. Репрезентовано 2-ге 
видання навчального посібника 
«Інформаційна культура: теоретичні 
засади та досвід», який висвітлює 
роботу наукової бібліотеки 
Рівненського державного 
гуманітарного університету в цьому 
напрямі.



 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.



 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.



Наукова діяльність бібліотек

 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.



 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.



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.



 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.kn
ukim.edu.ua/article/view/
152784.

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


 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”.



 Скаченко,  О. Ігрофікація: гра 
як форма залучення 
користувачів до бібліотеки 
/ Олена Скаченко // Бібл. 
планета. – 2019. – № 3. – С. 
11–14. – Бібліогр.: 13 назв.

 Представлено досвід 
американських і британських 
бібліотек щодо ігрофікації своїє 
діяльності,  що має на меті 
популяризацію в бібліотеках 
інтелектуальних, освітніх та 
розвивальних ігор. Автор 
ознайомлює з основними 
моделями ігрофікації в публічних 
бібліотеках, розповідає про перші 
кроки на шляху ігрофікації 
українських бібліотек і музеїв.



Академічна доброчесність
 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.



 Чуканова, С. Дотримання норм 
академічної доброчесності у 
процесі управління 
дослідницькими даними: 
зарубіжна практика / Світлана 
Чуканова // Укр. журн. з 
бібліотекознавства та інформ. 
наук. – 2018. – Вип. 2. – С. 52–
63. – бібліогр.: с. 61–62.

 У статті йдеться про принципи 
дотримання норм академічної 
доброчесності та шляхи уникнення 
неправомірної маніпуляції з 
дослідницькими даними в управлінні 
даними дослідження (УДД) на 
прикладі досвіду світових 
університетів та організацій у 
здійсненні якісного УДД.



Адвокація
 Загуменна, В. Адвокація

як важливий напрям
діяльності сучасної
бібліотеки / Віра
Загуменна // Вісн. Кн.
палати. – 2019. – № 4. –
С. 25–28. – Бібліогр.:
15 назв.



Методична робота
 Сопова, Т. Формула 

успеха современного 
методиста / Татьяна 
Сопова // Бібл. 
свет. – 2019. – № 1. –
С. 7–9.



Менеджмент

 Жукова, В. Сутність
антикризового
управління бібліотекою
/ Валерія Жукова
// Вісн. Кн. палати. –
2019. – № 4. – С. 20–
23. – Бібліогр.: 7 назв.



Співробітництво бібліотек
 Клименко, О. Нормативно-

правова база взаємодії 
бібліотек Національної академії 
наук України. Історія 
формування / Оксана
Клименко, Олена Сокур // Бібл. 
вісн. – 2019. – № 4. – С. 12–
18. – Бібліогр.: 17 назв.

 У статті висвітлю ється історія 
нормативно-правового забезпечення 
взаємодії бібліотек НАН України від 
становлення бібліотечної мереж і до її 
функціонування як потуж ного 
наукового інформаційного ресурсу. 
Розкрито роль Інформаційно-
бібліотечної ради та Національної 
бібліотеки України імені В. І . 
Вернадського щодо методичного 
супроводу діяльності бібліотек НАН 
України.



 Елтермане, Л. Міжкультурний 
діалог – інструмент для 
просування бібліотеки / Лінда 
Елтермане // Бібл. планета. –
2019. – № 3. – С. 20–22. –
Бібліогр.: 9 назв.

 Академічна бібліотека Латвійського 
університету є правонаступницею історичної 
Ризької бібліотеки – найдавнішої наукової 
бібліотеки в регіоні Балтійського моря. З 2019 
року в бібліотеці функціонує Центр 
міжкультурного діалогу, що об’єднав 
інформаційні центри низки країн та інші 
структури, що співпрацюють із зарубіжними 
бібліотеками, освітніми і культурними 
закладами, посольствами, студентами. 
Складовими Центру міжкультурного діалогу є 
Австрійська бібліотека і Швейцарська читальня, 
Азербайджанський, Білоруський, Грузинський, 
Казахстанський, Узбекистанський та 
Український інформаційні центри, а також 
Пункт європейської інформації. У статті мова 
йде про те, як Центр міжкультурного діалогу 
популяризує Академічну бібліотек Латвійського 
університету, з якими українськими 
бібліотеками та університетами співпрацює. 



Мережа освітянських бібліотек 
МОН України та НАПН України

 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.



 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.



Бібліотечна статистика

 Туровська, Л. Аспекти
становлення та
розвитку вітчизняної
бібліотечної
статистики / Леся
Туровська // Вісн. Кн.
палати. – 2019. –
№ 4. – С. 23–25. –
Бібліогр.: 8 назв.



Кадри

 Дубровіна, Л. Бібліограф
Тетяна Василівна Добко :
[до ювілею] / Любов
Дубровіна, Олексій
Онищенко // Бібл. вісн. –
2019. – № 4. – С. 44–50. –
Бібліогр.: с. 50.



 Паянок, Н. Всеукраїнське
опитування „Компетенція
бібліотекаря в
інформаційному
суспільстві” : [лип.–серп.
2018 р.] / Наталія Паянок
// Бібліосвіт : інформ.
вісн. / Держ. б-ка України
для юнацтва ; [редкол.:
Г. Саприкін та ін.]. – Київ,
2019. – Вип. 1 (69). –
С. 78–81.



 Посадові і робочі інструкції 
працівників бібліотек [витяг 
із довідника „Сучасна 
публічна бібліотека від А до 
Я”] // Бібл. планета. – 2019. –

№ 3. – С. 40–41.

 Національною бібліотекою України імені 
Ярослава Мудрого за фінансової 
підтримки Українського культурного 
фонду підготовлено довідник „Сучасна 
публічна бібліотека від А до Я” – перше 
видання, що містить систематизовану 
інформацію про організацію роботи 
публічної бібліотеки, зокрема, в об’єднаній 
територіальній громаді. Видання буде 
безкоштовно надано ОТГ, бібліотекам–
методичним центрам, а його електронну 
версію можна переглянути в електронній 
бібліотеці „Культура України”. У цьому 
номері опубліковано одну главу із 
довідника.



Читання
 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.



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).



Публікації співробітників ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського

 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.



 Грудініна, Н. Бібліографічний 
апарат наукової публікації як 
вияв академічної доброчесності 
/ Наталія Грудініна // Бібл. 
форум: історія, теорія і практика. 
– 2019. – № 4. – С. 6–10. –
Бібліогр.: 14 назв.

 У статті на основі аналізу публікацій 
вітчизняної та зарубіжної літератури 
висвітлено питання, пов’язані з 
бібліографічним забезпеченням 
наукометричних досліджень 
використаних джерел до наукових праць, 
обґрунтовано його актуальність і 
недостатню розробленість, окреслено 
основні підходи до ліквідування „білих 
плям” щодо складання прикнижкових й 
пристатейних списків.



 Захарченко, Л. В. Педагог-
бібліотекар у моєму житті 
/ Лілія Захарченко // Бібл. 
форум: історія, теорія і 
практика. – 2019. – № 4. –
С. 58–59 ; Шкіл. б-ка плюс. –
2019. – Квіт. (№ 7/8). – С. 2–
4 : фот.

 У статті, присвяченій 20-річчю від дня 
заснування Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського, відображено 
спогади колишньої студентки про 
директора-організатора бібліотеки і 
викладача Національного 
педагогічного університету імені М. 
П. Драгоманова – Павлу Іванівну 
Рогову.



 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.



 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.



 Мацібора, Н. Інформаційний 
ресурс Державної науково-
педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. 
Сухомлинського: історія й 
сучасність / Надія Мацібора
// Бібл. вісн. – 2019. –
№ 4. – С. 34–40 : іл. –
Бібліогр.: 12 назв.

 Стаття присвячена двадцятій річниці 
від дня заснування Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. 
О. Сухомлинського. Висвітлено історію 
формування інформаційного ресурсу 
бібліотеки, стан його збереження та 
перспективи розвитку.



 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 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/Co
ntent/userfiles/upload/I
NFOLIB –
2016/Инфолиб журнали 
1-сон 2019 йил.pdf.

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/INFOLIB%20%E2%80%93%202016/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%201-%D1%81%D0%BE%D0%BD%202019%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB.pdf


 Помчалова, Е. Г. 
Авторитетный файл 
индивидуальных 
авторов, как инструмент 
персонализации 
сведений о лице / Елена 
Помчалова // INFOLIB –
Информ.-библ. вестн. –
2019. – № 3. – С. 16–
21. – Текст статті 
представлено також в 
інтернеті:https://uznel.n
atlib.uz:444/FN/dl_imag
e/uload/userfiles/files/
Журнал Инфолиб № 3 -
2019.pdf.

https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/


 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.

 У статті проаналізовано видання 
університетських книгозбірень, що 
входять до складу мережі 
освітянських бібліотек МОН 
України та НАПН України, видані 
ними у 2013–2017 рр.



 Самчук, Л. И. 
Информационно-
библиографическое 
сопровождение 
инновационного
развития образования 
/ Лариса Самчук 
// INFOLIB – Информ.-
библ. вестн. – 2019. –
№ 3. – С. 22–25. –
Библиогр.: 6 назв. – Текст 
статті представлено 
також в інтернеті:
https://uznel.natlib.uz:44
4/FN/dl_image/uload/use
rfiles/files/Журнал 
Инфолиб № 3 - 2019.pdf.

https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/


 Страйгородська Л. 
Інформаційні ресурси та 
сервіси ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського : до 
20-річчя ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
/ Людмила 
Страйгородська // Шк. б-
ка плюс. – 2019. – Серп. 
(№ 15/16). – С. 2–3.



 Тарнавская, С. В. 
Результаты и 
перспективы : 
деятельность отдела 
истории образования 
Государственной научно-
педагогической 
библиотеки Украины 
имени В. А. 
Сухомлинского / Снежана 
Тарнавская // INFOLIB –
Информ.-библ. вестн. –
2019. – № 3. – С. 34–37. –
Текст статті представлено 
також в інтернеті: 
https://uznel.natlib.uz:444
/FN/dl_image/uload/userfi
les/files/Журнал Инфолиб 
№ 3 - 2019.pdf.

https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/


 Хемчян, И. И. Роль 
научно-методического 
обеспечения в 
совершенствовании 
деятельности сети 
библиотек системы 
образования / Ирина 
Хемчян // INFOLIB –
Информ.-библ. вестн. –
2019. – № 3. – С. 29–33. –
Текст статті представлено 
також в інтернеті: 
https://uznel.natlib.uz:44
4/FN/dl_image/uload/use
rfiles/files/Журнал 
Инфолиб № 3 - 2019.pdf.

https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/uload/userfiles/files/


 Хемчян, І. Тренінг
„Інноваційний розвиток
спеціальних наукових
бібліотек установ НАПН
України: пошук нових
форматів” : [16–18 трав.]
/ Ірина Хемчян // Бібл.
вісн. – 2019. – № 3. –
С. 39–40.



 Янюк, С. База даних
„Періодика”
електронного каталогу
ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського
як джерело забезпечення
інформаційних потреб
освітян / Світлана Янюк
// Вісн. Кн. палати. –
2019. – № 4. – С. 28–30.



 Янюк, С. 
Востребованность 
электронного каталога 
научной библиотеки : 
на примере БД 
„Периодика” / Светлана 
Янюк // INFOLIB –
Информ.-библ. вестн. –
2019. – № 1. – С. 34–
37. – Текст статті 
представлено також в 
інтернеті: 
http://www.natlib.uz/Co
ntent/userfiles/upload/I
NFOLIB –
2016/Инфолиб журнали 
1-сон 2019 йил.pdf.

http://www.natlib.uz/Content/userfiles/upload/INFOLIB%20%E2%80%93%202016/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%201-%D1%81%D0%BE%D0%BD%202019%20%D0%B9%D0%B8%D0%BB.pdf


 На допомогу професійній 
самоосвіті : рек. бібліогр. 
список публ. інтернету та 
період. вид., що 
надійшли до Кабінету 
бібліотекознавства ДНПБ 
України ім. В. О. 
Сухомлинського [в січ. –
черв. 2019 р.] / упоряд. 
Алла Рубан // Шк. б-ка 
плюс. – 2019. – Серп. 
(№ 15/16). – С. 14–22.



 Осінній цикл свят : 
рек. бібліогр. список 
із циклу „Державні, 
народні та шкільні 
свята” / упоряд. 
Литовченко О. В. ; 
бібліогр. ред. Самчук 
Л. І. // Шк. б-ка 
плюс. – 2019. –
Верес. 
(№ 16/17 [тобто № 
17/18]). – С. 2–16.



 Календар знаменних і 
пам’ятних дат у галузі 
освіти і педагогічної 
науки на 2020 рік 
/ [упоряд.: Пономаренко 
Л. О., Шолохова Н. Є. ; 
наук. ред. Березівська Л. 
Д. ; відп. за вип. 
Страйгородська Л. І. ] 
// Шк. б-ка плюс. –
2019. – Жовт. (№ 19/20). 
– С. 1–47.
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