
Нові надходження
Кабінету бібліотекознавства

(друге півріччя 2019 р.)

Неперіодичні видання

(043.3)
А 47
Алєксєєва, Ганна Станіславівна. 

Формування інформаційної культури іноземних студентів інженерно-педагогічних 
спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Алєксєєва Ганна 
Станіславівна ; наук. кер. І. В. Синельник ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2018. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 16-18

016
Б 12
Бабич, Євдокія Кононівна. 

Літопис дружби і братерства : рекомендаційний бібліогр. покажч. / Є. К. Бабич, П. І. 
Рогова ; М-во культури УРСР, Держ. ордена Труд. Червон. прапора республік. б-ка 
УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1983. – 85, [1] с.

016
Б 12
Бабич, Євдокія Кононівна. 

Художня література. Критика. Літературознавство. 1976–1977 : рекомендаційний 
покажч. / Є. К. Бабич, Рогова П. І. ; [ред. Я. А. Шаїнський ; худож. ред. В. С. 
Мітченко] ; М-во культури УРСР, Держ. ордена Труд. Червон. прапора республік. б-
ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1978. – 133, [2] с.

016
Б 12
Бабич, Євдокія Кононівна. 

Художня література. Критика. Літературознавство. 1982–1983 : рекомендац. бібліогр. 
покажч. / Є. К. Бабич, Рогова П. І. ; [ред. Я. А. Шаїнський ; худож. Л. А. Кацнельсон ; 
худож. ред. О. О. Стеценко] ; М-во культури УРСР, Держ. ордена Труд. Червон. 
прапора республік. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1984. – 138, [2] с.

027
Б 48
Березюк, Нина Михайловна. 

Библиотека Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина за 200 
лет (1805–2005) : 200-летию б-ки Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина 
посвящается / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова ; гл. ред. В. С. 
Бакиров ; науч. ред.: С. И. Посохов, В. В. Седых ; бібліогр. ред. В. Д. Прокопова ; 
редкол.: Е. В. Балла [и др.] ; відп. за вип. А. М. Тимченко ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. 
Каразина. – Харьков : Тимченко А. Н., 2006. – 337, [53] с. : фотогр. – Библиогр.: с. 
221-230. – ISBN 966-8661-15-X

02
Б 59

Библиотеки и библиотечное дело США: комплексный подход / [авт.: Р. С. 
Гиляревский, Ю. П. Нюкша Каневский Б. П. [и др.] ; под ред. В. В. Попова. – 2-е изд., 



испр. – Москва : Информ-система, 1993. – 294, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 
5-85998-016-7

021
Б 59

Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали 
Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.). Т. 1 / Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. 
наук - членів Міжнар. асоц. акад. наук ; [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.]. – Київ : 
[НБУВ], 2019. – 466 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-02-8991-8 (загальний). – 
ISBN 978-966-02-8992-5 (Т. 1)

021
Б 59

Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали 
Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.). Т. 2 / Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. 
наук - членів Міжнар. асоц. акад. наук ; [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.]. – Київ : 
[НБУВ], 2019. – 396 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-02-8991-8 (загальний). – 
ISBN 978-966-02-8993-2 (Т. 2)

02
В 17
Ванеев, Анатолий Николаевич. 

Развитие библиотековедческой мысли в СССР / А. Н. Ванеев ; [ред. И. А. Рыкалина ; 
художеств. ред. В. Ф. Горелов ; худож. Е. А. Сумнительный]. – Москва : Книга, 
1980. – 231, [1] с. – Библиогр.: с. 208-225

(043.3)
В 31
Веретеннікова, Наталія Вячеславівна. 

Електронне бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності вищих 
навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 
27.00.03 / Веретеннікова Наталія Вячеславівна ; наук. кер. Н. Е. Кунанець ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: с. 16-20

02
В 68
Володин, Борис Федорович. 

Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин ; [отв. ред. Д. Рапопорт ; дизайн и 
верстка И. Артемьева ; обработка ил. Н. Миронов ; обл. Р. Бабкина]. – 2-е изд., доп. – 
Санкт-Петербург : Профессия, 2004. – 431, [32] с. цв. вкл. : ил. – (Серия 
"Библиотека"). – ISBN 5-93913-073-9

(043.5)
В 75
Ворон, Ольга Григорівна. 

Управління розвитком інформаційної культури директора загальноосвітнього 
навчального закладу в післядипломній освіті : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.06 / Ворон Ольга Григорівна ; наук. кер. П. С. Олешко ; держ. вищ. навч. закл. 
"Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України . – Київ, 2019. – 301 с. – 
Бібліогр.: с. 202-229



002
Г 17
Галькевич, Тетяна Анатоліївна. 

Український друкований плакат 1986-1992 років з фондів Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського : каталог. Вип. 3 / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; 
[відп. ред. Г. М. Юхимець ; вступ. ст. О. Донець ; ред.-бібліограф Л. С. Новосьолова, 
Л. М. Гутник] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 
Київ : [б. в.], 2018. – 460, [2] с. – ISBN 978-966-02-7147-0 (загальний). – ISBN 978-966-
02-8691-7 (Вип. 3)

027
Д 55
Добко, Тетяна Василівна. 

Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук 
України: становлення та розвиток (XX ст.-перше десятиліття XXI ст.) : 
[монографія] / Тетяна Добко ; [відп. ред. О. С. Онищенко ] ; Нац. акад. наук України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в. ], 2013. – 374 с. – Бібліогр.: с. 
312-361. – ISBN 978-966-02-6837-1

021
З-12
Заєць, Олена Василівна. 

Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської 
лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : 
монографія / Олена Заєць ; [обкл. С. Головаха, худож. оформ. Л. Загородня] ; Нац. б-
ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2018. – 236, [1] с. – ISBN 978-966-02-
8692-4

025.4
З-41
Збанацька, Оксана Миколаївна. 

Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне згортання інформації : 
індексування документів, реферування документів : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; 
[відп. за вип. О. І. Бугайова ; редагування та комп'ютер. верстання С. М. 
Суходольська] ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 
2016. – 254 с. – Бібліогр.: с. 243-254

002
И 74

Информационные потребности педагога : информац.-метод. материалы / Рос. акад. 
образования, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [гл. ред. Б. Н. Сизов ; сост. Л. 
Е. Коршунова ; ред.: О. В. Козлова, Л. М. Мовшон ; отв. за вып. Л. М. Мовшон]. – 
Москва : [б. в.], 1999. – 44 с. – Библиогр.: с. 43-44

027
І-71

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918-
2018 = Institute of Manuscript of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. 1918-
2018 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису ; [авт.-уклад.: О. П. та 
ін. ; переднє слово: Л. А. Дубровіна]. – Київ : [б. в.], 2018. – 471 с. – ISBN 978-966-02-
8726-6 (друковане видання). – ISBN 978-966-02-8727-3 (електронне видання)



378.6
К 21
Каратыгина, Татьяна Федоровна. 

Чтоб не распалась связь времен... (к 75-летию МГУКИ) / Т. Ф. Каратыгина ; Моск. 
гос. ун-т культуры и искусств. – Москва : МГУКИ, 2005. – 238 с. – ISBN 5-94778-090-
9

002
К 38
Ківшар, Таїсія Іванівна. 

Український книжковий рух як історичне явище (1917-1923 рр.) : 
[монографія] / Таїсія Ківшар ; Центр пам'яткознавства НАН України та укр. т-ва 
охорони пам'яток історії та культури, Київ. держ. ін-т культури ім. О. С. 
Корнійчука. – Київ : Логос, 1996. – 339 с. – Бібліогр.: с. 277-326. – ISBN 5-87534-158-0

02
К 79
Крейденко, Владимир Семенович. 

Библиотечные исследования. Научные основы : учеб. пособие для библ. фак. ин-тов 
культуры и пед. вузов / В. С. Крейденко. – Москва : Книга, 1983. – 140[3] с. – 
Библиогр.: с. 143

(043.3)
К 90
Кулик, Євгенія Володимирівна. 

Інноваційні інтерактивні канали взаємодії бібліотек з юнацькою аудиторією як засіб 
модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва в Україні : 
автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Кулик Євгенія 
Володимирівна ; наук. кер. Дубровіна Л. А. ; Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15

008
К 90

Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-
теорет. конф. молодих учених, 26 квіт. 2018 р. / Харк. держ. акад. культури, Нац. акад.
мистецтв України. Ін-т культурології ; [редкол. В. М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 
2018. – 367 с. – ISBN 978-966-8308-26-0

(043.3)
Л 97
Лямець, Артем Михайлович. 

Особливості комплектування фондів наукових бібліотек арабських країн наприкінці 
ХХ-на початку ХХІ ст. (на прикладі Єгипту, Сирії, Алжиру та Тунісу) : автореф. 
дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Лямець Артем Михайлович ; наук. кер. 
(консультант) Н. В. Стрішенець ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 
2016. – 16 с. – Бібліогр.: с. 11-14

(043.3)
М 19
Малиновський, Остап Богданович. 

Мультимедійні бібліотечні інформаційні ресурси для осіб з особливими потребами : 
автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Малиновський Остап



Богданович ; наук. кер. Н. Е. Кунанець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Київ, 2016. –
19 с. – Бібліогр.: с. 14-17

02
М 85
Мотульский, Р. С. 

Общее библиотековедение : учеб. пособ. для вузов / Р. С. Мотульский. – Москва : 
Либерия, 1993. – 223 с. – (Приложение к журналу "Библиотека" : альм. : 1-е 
полугодие / гл. ред. С. И. Самсонов). – Библиогр.: с. 220-222. – ISBN 5-85129-175-3

027
Н 35

Национальная библиотека Беларуси = Нацыянальная бібліятэка Беларусі = National
Library of Belarus / [отв. за вып. А. А. Капырына]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка 
Беларусі, 2008. – 30 с. : цв. ил. – ISBN 978-985-6557-93-7

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

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 
51 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, НАН України, Асоц. б-к України ; 
[голова редкол. В. І. Попик ; редкол.: Г. В. Боряк та ін.] ; за заг. ред. В. Горового. – 
Київ : [НБУВ], 2019. – 376, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – Зб. засновано у 1998 р.

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

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 50. 
Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного 
простору / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, НАН України, Асоц. б-к 
України ; [голова редкол. В. І. Попик ; редкол.: Г. В. Боряк та ін.] ; за заг. ред. В. 
Горового. – Київ : [НБУВ], 2018. – 516, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – Зб. засновано у 
1998 р.

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

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 9 / Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: Онищенко О. С. (голова редкол.) [та 
ін.]. – Київ : НБУВ, 2002. – 647 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-02-2655-1

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

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського = Scientific 
proceedings of the V. Vernadsky National Library of Ukraine. Вип. 6 / Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського ; редкол.: Онищенко О. С. (голова редкол.) [та ін.]. – Київ : 
НБУВ, 2001. – 534 с. – ISBN 966-02-1576-4. – ISBN 966-02-2053-7 (Вип. 6)



(043.3)
Н 63
Ніколаєнко, Наталія Миколаївна. 

Інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою : 
автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Ніколаєнко Наталія 
Миколаївна ; наук. кер. І. О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 
23 с. – Бібліогр.: с. 16-19

027
Н 72

Нові ідеї розвитку: від міні-гранту до проектної діяльності : рек. тематика семінарів 
працівників район. і міських б-к / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [матеріал 
підготувала Адаменко М. П.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 47 с. – Бібліогр.: с. 37

016
О-23

Образ комуніста в українській радянській літературі : рекомендаційний бібліогр. 
покажч. / М-во культури УРСР, Держ. ордена Труд. Червон. прапора республік. б-ка 
УРСР ім. КПРС ; [авт.-складач П. І. Рогова ; наук. консультант М. С. Логвиненко ; 
ред.: К. В. Панкратова, В. О. Прохорець ; відп. за вип. Є. К. Бабич]. – Київ : [б. в.], 
1982. – 44, [1] с.

016
О-23

Образ сільського трудівника в українській радянській літературі : рекомендаційний 
бібліогр. покажч. / М-во культури УРСР, Держ. ордена Труд. Червон. прапора 
республік. б-ка УРСР ім. КПРС ; [авт.-складач П. І. Рогова ; наук. консультант Л. Р. 
Світайло ; ред. В. А. Валігура ; відп. за вип. Є. К. Бабич]. – Київ : [б. в.], 1980. – 56 с.

 
(043.3)
О-62
Опришко, Тетяна Сергіївна. 

Українська літературно-художня періодика в УСРР (1921-1934 рр.): бібліотечно-
бібліографічна реконструкція, напрями розвитку, специфіка функціонування : 
автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Опришко Тетяна 
Сергіївна ; наук. кер. І. В. Срібняк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20
с. – Бібліогр.: с. 16-17

 
(043.3)
П 37
Плахотнюк, Ганна Миколаївна. 

Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у фаховій 
підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Плахотнюк Ганна 
Миколаївна ; наук. кер. Р. С. Гуревич ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського. – Вінниця, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 
(043.3)
П 56
Пономаренко, Лариса Олександрівна. 

Інформаційні потреби педагогічної науки та розвиток системи бібліографічних 
ресурсів освітянських бібліотек України : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних 



комунікацій : 27.00.03 / Пономаренко Лариса Олександрівна ; наук. кер. В. І. Попик ; 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15

(043.3)
Р 48
Ржеуський, Антоній Валентинович. 

Моделі, методи та засоби надання інформаційних послуг у сервіс-орієнтованих 
бібліотечних системах : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 
27.00.03 / Ржеуський Антоній Валентинович ; наук. кер. Н. Е. Кунанець ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: с. 15-19

016
Р 59
Рогова, Павла Іванівна (1947-2014). 

Образ робітника в українській радянській художній літературі : рекомендаційний 
бібліогр. покажч. / П. І. Рогова ; [ред. Я. А. Шаїнський ; худож. ред. І. М. Гаврилюк] ; 
М-во культури УРСР, Держ. ордена Труд. Червон. прапора республік. б-ка УРСР ім. 
КПРС. – Київ : Дніпро, 1977. – 55, [1] с.

002
Р 68

Роль книгоиздания в развитии международных научных и культурных контактов : 
материалы международной науч. конф. (Москва, 21-23 сент. 2005 г.) / Междунар. 
ассоц. акад. наук, Рос. акад. наук, НАН Украины, Научн. центр иссслед. истории 
книж. культуры при Науч.-производств. об-ние "Изд-во "Наука"", Нац. биб-ка 
Украины им. В. И. Вернадского, Совет директоров науч. б-к и информац. центров ; 
[сост.: В. И. Васильев, М. А. Ермолаева, А. Ю. Самарин ; зав. ред. Н. М. 
Мышковская ; ред.: Д. Н. Бакун, И. Н. Тарасенко ; худож. В. Ю. Яковлев ; художеств. 
ред. Т. В. Болотина]. – Москва : Наука, 2005. – 333, [1] с. – ISBN 5-02-033933-4

 
(043.3)
Р 69
Романуха, Зоя Василівна. 

Інформаційна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону 
України (кінець ХХ-початок ХХІ ст.): основні напрями бібліографічного 
обслуговування та розвиток інформаційних послуг : автореф. дис. ... канд. наук із 
соціальних комунікацій : 27.00.03 / Романуха Зоя Василівна ; наук. кер. Г. М. 
Швецова ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

016
С 40

Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) : біобібліогр. покажч. / Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського ; [укладання, життєпис, хронологія життя і діяльності 
Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; бібліогр. ред. М. О. Кривенко, О. М. Яценко ; 
заг. ред. Т. В. Бишова ; редкол.: О. С. Онищенко (голова редкол.) та ін.]. – Київ : [б. 
в.], 2012. – 196, [2] с. – До 140-річчя від дня народження Степана Онисимовича 
Сірополка. – ISBN 978-966-02-6371-0



027
С 79
Степченко, Ольга Петрівна. 

Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського = Archive of Ukrainian Historian Olena 
Apanovych in the Institute of Manuscript of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine : 
біографічне дослідження : науковий каталог / Ольга Степченко, Ольга Бодак, 
Людмила Щерба ; [ред. Н. М. Зубкова ; редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. – Київ : [НБУВ], 2019. – 265, [1] с. – 
ISBN 978-966-02-8784-6 (друковане видання). – ISBN 978-966-02-8785-3 (електронне 
видання)

025.2
С 81
Столяров, Юрий Николаевич. 

Библиотека: структурно-функциональный подход / Ю. Н. Столяров ; [ред. Л. Г. 
Ефимова ; худож. В. Н. Хомяков ; художеств. ред. Н. Г. Пескова]. – Москва : Книга, 
1981. – 253, [2] с. – Библиогр.: с. 228-246

025.2
С 81
Столяров, Юрий Николаевич. 

Библиотечный фонд : [учеб. для студентов библиотеч. фак. ин-тов культуры, ун-тов и 
педагог. вузов] / Ю. Н. Столяров ; [ред. Н. С. Митрофанова ; художеств. ред. Н. 
Сырицина]. – Москва : Книжная палата, 1991. – 270, [1] с. – Библиогр.: с. 248-250. – 
ISBN 5-7000-0238-8

(043.3)
С 87
Струнгар, Артур Валерійович. 

Інформаційно-аналітичний портал бібліотеки як засіб наукової комунікації : автореф. 
дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Струнгар Артур Валерійович ;
наук. кер. Л. Й. Костенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 19 
с. – Бібліогр.: с. 16-17

002
У 45

"Україніка наукова". Загальнодержавна реферативна база даних : [проект] / Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [наук. ред.: М. М. Єрмошенко, О. Є. Литвиненко,
В. А. Широков ; уклад.: М. Б. Сорока, А. О. Чекмарьов, Л. Й. Костенко]. – Київ : 
[б. в.], 2000. – 19 с.



Рекомендаційний бібліографічний список публікацій інтернету

та періодичних видань, що надійшли до Кабінету бібліотекознавства

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

в липні – грудні 2019 р.

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-%  D  0%  BF  .

Бібліотеки: стан і тенденції розвитку

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. 

Грабар,  Н.  Аксіологізація  комунікаційної  діяльності  бібліотек  ЗВО  в  сучасному

медіапросторі  /  Наталя  Грабар,  Анжеліка  Кухаренко // Вісн.  Кн.  палати. –  2019. –  № 9. –

С. 19–24. 

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.

Заворотня,  І.  Модернізація  шкільної  бібліотеки  завдяки  проєктній  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.

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


Костенко, Л. Закон про державну мову: що треба знати про нього працівникам публічних

бібліотек / Леся Костенко // Бібл. планета. – 2019. –  № 4. – С. 14–16.

У  2019  р.  набув  чинності  Закон  України  „Про  забезпечення  функціонування

української мови як державної”, що має безпосередній стосунок до роботи бібліотек усіх

рівнів. Автор аналізує окремі розділи і статті закону в контексті реалізації інформаційної,

просвітницької, соціокультурної діяльності бібліотек. 

Програма  розвитку  бібліотек  у  Польщі / матеріал  підгот.  Анна  Міодинська  // НДО–

Інформ. – 2019. – № 1. – С. 15–17.

Інформаційні ресурси

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.

Коломієць, Н.  Досвід формування та функціонування фонду видань ХІХ століття ДНСГБ

УААН / Наталія Коломієць // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 9. – С. 39–44. – Бібліогр.: 25 назв.

Міщанин,  Н. Проблеми  формування  інтернет-ресурсів  бібліотек  системи  неперервної

педагогічної освіти України / Наталя Міщанин // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 10. – С. 30–

34. – Бібліогр.: 18 назв.

На  основі  результатів  контент-аналізу  вебсайтів  центральних  і  регіональних

установ системи неперервної освіти України схарактеризовано сучасний стан інтернет-

ресурсів  бібліотек  ОІППО,  визначено  проблеми  проблеми  їх  формування  та  напрями

вдосконалення. 

Пен,  Я. Цифрові  ресурси  провідних  академічних  бібліотек  північного  Китаю  / Янь

Пен // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 9. – С. 49–52. – Бібліогр.: 12 назв.



Харитоненко,  О. „Репресовані”  та  „реабілітовані”  підручники  з  колекції  Наукової

бібліотеки НПУ ім.  М. П. Драгоманова / Олена Харитоненко // Вісн. Кн. палати. – 2019. –

№ 8. – С. 48–52. – Бібліогр.: 14 назв.

Досліджено „репресовані” за радянської доби та „реабілітовані” нині підручники з

української мови та читанки української діаспори з колекції „Реабілітована література”

Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені Драгоманова.

Каталогізація

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. 

Ахвердова,  М. Використання  індексів  УДК у класах  030/090 / Марина Ахвердова,  Анна

Діденко // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 4. – С. 28–30. – (Школа систематизатора).

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.

Лобузіна,  К. Зміни  у  підходах  до  опису  бібліотечних  ресурсів  (1967–2017):  світовий

досвід / Катерина Лобузіна // Бібл. вісн. – 2019. – № 5. – С. 13–19. – Бібліогр.:  24 назви.

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


Муравйова, В. Деталізація суспільної літератури у 3 класі / Валентина Муравйова // Вісн.

Кн. палати. – 2019. – № 8. – С. 28–30. – (Школа систематизатора).

Набхан,  Ю. Методичні  роз’яснення  щодо  індексування  видань  класу  5 Математика.

Природничі науки / Юлія Набхан, Анна Діденко // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 9. – С. 24–

25 ; № 10. – С. 41–43. – (Школа систематизатора).

Особливості наведення імен християнських духовних осіб в основній та додаткових точках

доступу бібліографічного запису електронного каталогу / підгот.: Сосова Лариса, Хасанова

Олександра // Бібл. планета. – 2019. –  № 4. – С. 21–23.

З  упровадженням  електронного  каталогізування  разом  з  поняттям  «заголовок»

стали  використовувати  термін  „точка  доступу”.  У  статті  висвітлено  особливості

представлення імен християнських духовних осіб в основній та додаткових точках доступу

в бібліографічних записах електронного каталогу у форматі UNIMARC АБІС МАРК-SQL. 

Соціокультурна діяльність

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. 

Скібіна,  О.  О. Бібліотека  позитивних  змін:  step by step до  Нової  української

школи / О. О. Скібіна // Шкіл. б-ка плюс. – 2019. – Листоп. (№ 21/22). – С. 2–3.

Про  участь  бібліотекарів  закладів  освіти,  методистів  із  бібліотечних  фондів,

керівників  методичних  об’єднань  Донеччини  в  лабораторії  творчого  бібліотекаря,  яка  у

2019 році проходила під гаслом „Бібліотека позитивних змін”.

Судденко,  Г.  А. Роль  шкільної  бібліотеки  у  вихованні  свідомого  громадянина  України :

[досвід роботи б-ки КЗ „СШ-інтернат І–ІІІ ст. з поглибл. вивч. окремих предметів та курсів”

м. Борзни  Чернігів.  обл.]  / Г. А. Судденко  // Шкіл.  бібліотекар. –  2019. –  № 10 (жовт.).  –

С. 12–19.

Менеджмент

Жукова, В.  Сутність антикризового управління бібліотекою / Валерія Жукова // Вісн. Кн.

палати. – 2019. – № 4. – С. 20–23. – Бібліогр.: 7 назв.



Академічна доброчесність

Горбань, Ю. Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та запобіганню плагіату

/ Юрій Горбань, Олена Скаченко // Бібл. вісн. – 2019. – № 5. – С. 26–33. – Бібліогр.: 18 назв.

У статті розкривається досвід використання ігор у практиці бібліотек зарубіжних

університетів. Охарактеризовано ігрову механіку та дизайн 12 цифрових ігор, метою яких

є  профілактика  плагіату,  навчання  інформаційної  грамотності  та  правил  цитування

основних стилів. Скриншоти описаних ігор містяться у презентації, що відкривається при

активуванні QR-коду.

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.

Співробітництво бібліотек

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. 



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  висвітлюється  історія  нормативно-правового  забезпечення  взаємодії

бібліотек  НАН  України  від  становлення  бібліотечної  мережі  до  її  функціонування  як

потужного наукового інформаційного ресурсу.  Розкрито роль Інформаційно-бібліотечної

ради  та  Національної  бібліотеки  України  імені  В.  І.  Вернадського  щодо  методичного

супроводу діяльності бібліотек НАН України.

Шевченко, І. О.  Львівський міжнародний бібліотечний форум – унікальне явище / [Ірина

Олександрівна Шевченко] ; розмову провела Валентина Здановська // Бібл. планета. – 2019. –

№ 4. – С. 27–31.

У  2019 р.  відбувся  Х Львівський  міжнародний  бібліотечний  форум.  З  цієї  нагоди

редакція  журналу „Бібліотечна планета” поспілкувалася  з віце-президентом Української

бібліотечної асоціації Іриною Шевченко і дізналася про становлення і шлях, який пройшли

організатори й учасники форуму, про сучасні виклики і тренди для бібліотек, про неперервну

культурно-мистецьку освіту, і про те, що потрібно для подальшого розвитку форуму. 

Інформаційна, інформаційно-аналітична діяльність

Варенко,  В.  Методи  системного  аналізу  в  аналітиці  / Володимир  Варенко  // Вісн.  Кн.

палати. – 2019. – № 10. – С. 43–47. – Бібліогр.: 7 назв.

Мета  статті –  дослідити  аспекти  застосування  окремих  методів  системного

аналізу в інформаційно-аналітичній діяльності.

Шелест,  Т.  Інформаційна  діяльність  бібліотеки  навчального закладу  фахової  передвищої

освіти : [досвід роботи б-ки Білоцерків. гуманіт.-пед. коледжу] / Тетяна Шелест // Шкіл. б-ка

плюс. – 2019. – Листоп. (№ 21/22). – С. 22–24.

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

Герман,  Н.  М. Бібліомарафон : (квест  для  шк. бібліотекарів)  / Н. М. Герман  // Шкіл.

бібліотекар. – 2019. – № 8 (серп.). – С. 14–17.

Мета  квесту –  розвивати  нестандартне  мислення,  вміння  швидко  приймати

рішення,  формувати  здатність  працювати  в  команді,  підвищувати  ефективну

конкурентоспроможність.

Гонтар,  Г.  І. Всеукраїнський  день  бібліотек :  [сценарій  заходу]  / Г. І. Гонтар  // Шкіл.

бібліотекар. – 2019. – № 8 (серп.). – С. 29–33.

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.

Соколовська,  В.  В. Місія  шкільного  бібліотекаря –  місія

нездійсненна?! / В. В. Соколовська // Шкіл. бібліотекар. – 2019. – № 6 (черв.). – С. 24–26.

Сценарій  бібліотечного  уроку з  елементами групової  роботи та гри-конкурсу  для

дітей 13–14 років.

Читання

Білодід, Л. І. „Стрімко світ міняється – книга залишається” : (до Всеукр. тижня дит. кн.) :

[досвід роботи б-к м. Оріхова Запоріз. обл.] / Л. І. Білодід // Шкіл. бібліотекар. – 2019. – № 9

(верес.). – С. 25–27.

Наухацька,  І. О. „Більше  читаю –  більше  знаю” :  [бібл.  квест]  / І. О. Наухацька  // Шкіл.

бібліотекар. – 2019. – № 10 (жовт.). – С. 23–26.

Сидоренко, О. М. Бібліотечний квест : (до Міжнар. дня дит. кн.) / О. М. Сидоренко // Шкіл.

бібліотекар. – 2019. – № 9 (верес.). – С. 21–24. – Бібліогр.: 11 назв.



Сидоренко, О. М. Подорож до країни Читландії, або Як стати вченим, нічого не роблячи :

(посвята в читачі) / О. М. Сидоренко // Шкіл. бібліотекар. – 2019. – № 7 (лип.). – С. 30–33.

Соколов,  В.  Теорія  бібліопсихології  М. Рубакіна  в  контексті  розвитку  читачезнавства  в

Україні  у  1920–1930-х рр.  / Віктор  Соколов  // Бібл.  форум:  історія,  теорія  і  практика. –

2019. – № 2. – С. 2–9 ; № 

У статті охарактеризовано сутність, основні положення і методологічні принципи

теорії  бібліопсихології  М. Рубакіна;  проаналізовано  місце  і  значення  її  у  формуванні

читачезнавства  в  Україні  у  1920–1930-х  рр.,  стан  вивчення  її  розвитку,  особливості

тлумачення  її  змісту  в  новітніх  дослідженнях  з  бібліотекознавства;  з’ясовано  основні

історичні  фактори,  що  вплинули  на  розвиток  ідей  бібліопсихології  у  вітчизняних

дослідженнях читача, книги та процесу читання у зазначений період. 

Соколовська,  В.  В. Читай  і  перемагай!  / В. В. Соколовська,  М. Д. Бояринцева  // Шкіл.

бібліотекар. – 2019. – № 7 (лип.). – С. 2–4.

Про  участь  учнів  гімназії  „Інтелект”  м. Дружківки  Донецької  обл.  в  конкурсі

„Книгоманія–2019”.

Яцюк, В. І. Посвята в читачі :  [сценарій заходу] / В. І. Яцюк // Шкіл. бібліотекар. – 2019. –

№ 7 (лип.). – С. 17–19.

Медіаграмотність

Маркова, В. Медіаосвіта в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект / Вікторія

Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 10. – С. 16–20. – Бібліогр.: 8 назв.

Бібліопсихологія

Соколов,  В. Интерпретация  теории  библиопсихологии  Н. Рубакина  в  современных

библиотековедческих  и  книговедческих  исследованиях / Виктор  Соколов  // INFOLIB –

Информ.-библ.  вестн. –  2019. –  № 3. –  С. 11–15. –  Библиогр.:  15 назв. –  Текст  статті

представлено  також  в  інтернеті:

https  ://  uznel  .  natlib  .  uz  :444/  FN  /  dl  _  image  /  uload  /  userfiles  /  files  /  Журнал Инфолиб № 3 - 2019.pdf.

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:

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


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.

Зимовий  цикл  свят :  рек.  бібліогр.  список  із  циклу  „Державні,  народні  та  шкільні

свята” / упоряд. Лапада М. Х. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; Нац. акад. пед. наук, Держ наук.-

пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського // Шкіл. б-ка плюс. – 2019. – Груд. (№ 23/24). –

С. 2–21.

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. 

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
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