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Нові надходження 

до Кабінету бібліотекознавства 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського  

НАПН України 

(перше півріччя 2021 р.) 

Розділ І. Публікації періодичних видань  

Офіційні документи*

1. Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27 квіт. 

2021 р. № 1414-IX // Офіц. вісн. України. – 2021. – № 41. – Ст. 2454 ; Уряд. кур’єр. – 

2021. – 10 черв. (№ 110) ; Голос України. – 2021. – 21 трав. (№ 93). – Текст 

документа представлено також в інтернеті: 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text.  

Про зміни у частині першій статті 20 та у статті 25 Закону України 

„Про бібліотеки і бібліотечну справу”. 

2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

14 травня 2021 року „Про Стратегію людського розвитку” : указ Президента України 

від 2 черв. 2021 р. № 225/2021 // Офіц. вісн. України. – 2021. – № 45. – Ст. 2758 ; 

Уряд. кур’єр. – 2021. – 4 черв. (№ 106). – Текст документа представлено також в 

інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#Text.  

Затверджено Стратегію людського розвитку, в якій основні завдання 

щодо реалізації цілі 3.2. „Розвиток бібліотечної справи та популяризація 

читання є такими”: приведення нормативно-правової бази, що регулює 

бібліотечну сферу, до міжнародних стандартів; модернізація матеріально-

технічної бази, розширення обсягу надання бібліотечних послуг у цифровому 

середовищі та забезпечення доступу до них; оновлення бібліотечних фондів з 

метою максимального задоволення запитів користувачів бібліотек; підтримка 
                                                             
*Періодичні видання  цього розділу зберігаються в загальному читальному залі бібліотеки. 
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видавничої справи та програм популяризації читання через систему соціального 

партнерства та спільних програм і проєктів. 

3. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

державними і комунальними закладами культури, що не є орендою : постанова 

Каб. Міністрів України від 2 груд. 2020 р. № 1183 // Офіц. вісн. України. – 2020. – 

№ 99. – Ст. 3213 ; Уряд. кур’єр. – 2020. – 4 груд. (№ 236). – Текст документа 

представлено також в інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1183-2020-

%D0%BF#Text. 

4. Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року : розпорядж. Каб. Міністрів України від 

14 квіт. 2021 р. № 366-р // Офіц. вісн. України. – 2021. – № 36. – Ст. 2154 ; Уряд. 

кур’єр. – 2021. – 26 трав. (№ 99). – Текст документа представлено також в інтернеті: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text.  

Інформаційні ресурси 

5. Гуменчук, В. Аудіоресурс у бібліотеках України: стан і перспективи 

/ Василь Гуменчук // Бібл. вісн. – 2021. – № 2. – C. 51–59. – Бібліогр.: 18 назв. – 

Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_2_7.  

Мета статті – з’ясувати сучасний стан наповненості сайтів 

вітчизняних бібліотек аудіоресурсами та інформаційної підтримки осіб із 

вадами зору. 

6. Пахолко, А. Изучение фонда публичной библиотеки / Анастасия 

Пахолко // Бібл. свет. – 2020. – № 5. – С. 15–16. 

7. Русначенко, Т. Електронні ресурси бібліотеки: традиції та інновації : 

(з досвіду роботи б-ки Криворіз. держ. пед. ун-ту) / Тетяна Русначенко // Бібл. 

планета. – 2021.– № 1. – С. 22–25. – Бібліогр.: 8 назв. 

Автор статті репрезентує електронні ресурси бібліотеки КДПУ, що 

впливають на розвиток освітнього та наукового потенціалу університету, 

дають змогу повніше та релевантніше задовольняти потреби користувачів в 
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інформації з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук 

і мистецтва. 

Нові інформаційні технології в бібліотеках. Електронні 

бібліотеки. Бібліотеки в соціальних мережах 

8. Ашурко, А. Продвижение Национальной библиотеки Беларуси в 

социальных сетях / Алевтина Ашурко // Бібл. свет. – 2020. – № 2. – С. 28–31. – 

Библиогр.: 5 назв.  

9. Бондаренко, В. Бібліотечний мобільний сервіс як основа 

функціонування бібліотеки 4.0 / Вікторія Бондаренко, Тетяна Гранчак // Бібл. 

вісн. – 2021. – № 2. – C. 17–29. – Бібліогр.: 34 назви. – Текст статті представлено 

також в інтернеті:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_2_4. 

Мета статті – розкрити роль бібліотечного мобільного обслуговування 

(мобільної бібліотеки) як нового етапу розвитку бібліотечного сервісу, як 

комплексної сервісно-технологічної основи функціонування Бібліотеки 4.0, 

основними характеристиками якої визначаються повсюдність, повсякчасність, 

персоніфікація і залучення (зв’язок з іншими людьми і сервісами). 

10. Вовк, Н. С. Автоматизація підсистеми обслуговування читачів у 

системі електронної бібліотеки / Вовк Наталія Степанівна // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 2. – С. 27–34. – Бібліогр.: 9 назв. – 

Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://journals.uran.ua/bdi/article/view/221159.   

Метою роботи є визначення організаційних та методичних аспектів 

інформаційного забезпечення діяльності бібліотек та розроблення прототипу 

інформаційної підсистеми електронної бібліотеки, призначенням якої є 

реєстрація користувачів, видання документів, облік послуг, заходів та проєктів, 

які організовують в бібліотеці. 

11. Впровадження та застосування інформаційних систем у 

бібліотеках : Заява ВГО Українська бібліотечна асоціація // Бібл. планета. – 2021.– 

№ 1. – С. 29–30. 
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12. Вхід за лінком, або Будьмо разом на відстані / підгот. Олена Білик 

// Бібл. планета. – 2020. – № 4. – С. 22–24. 

Пандемія коронавірусної інфекції Covid-19 показала, що більшість 

бібліотекарів достатньо соціально орієнтовані, комунікабельні, їм просто 

необхідне професійне спілкування. Для організації дистанційного спілкування 

бібліотекарі використовують значну кількість сучасних онлайн-інструментів. 

Автор статті аналізує найдоступніші й найпродуктивніші інструменти за 

наявністю в них п’ятьох важливих функцій, серед яких, зокрема, можливість 

підключитися до заходу за посиланням без реєстрації; робота в режимі 

Screen-sharing; змога надсилати файли і зображення в чат; здатність 

записувати відеотрансляції або відеодзвінки та ін. Проаналізовано безкоштовні 

відеоконференції Zoom, Skype, Messenger Rooms, Google Meet, Jitsi Meet, U Meeting, 

8*8 Video Meetings, GlobalMeet Collaboration, Starleaf, Webex Meetings; 

безкоштовні можливості для проведення відеоконференцій у програмах для 

робочих чатів Stack, Microsoft Teams, Discord, Wickr, Linphone. 

13. Лощинська, Н. Україномовні е-бібліотеки в сучасному 

Інтернет-просторі / Наталія Лощинська // Бібл. вісн. – 2021. – № 1. – C. 3–12. – 

Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_1_3. 

14. Пшибытко, В. Открытое программное обеспечение как инструмент 

создания электронных информационных ресурсов библиотек / Виктор Пшибытко 

// Бібл. свет. – 2020. – № 4. – С. 26–30. – Библиогр.: 10 назв. 

У статті мова йде вибір програмного забезпечення для створення і 

якісного функціонування електронної бібліотеки (Greenstone, Dspace, Omeka). 

Каталогізація 

15. Вакульчук, О. Особливості науково-інформаційного та 

бібліографічного опису багатотиражних газет / Ольга Вакульчук // Бібл. вісн. – 

2021. – № 1. – C. 56–64. – Бібліогр.: 16 назв. – Текст статті представлено також в 

інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_1_9.  
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16. Гриценко, Н. Бібліографічні та реферативні бази даних як інструмент 

формування наукового портфоліо / Наталія Гриценко, Олена Клюшнікова, Оксана 

Сандул // Бібл. вісн. – 2021. – № 2. – C. 30–41. – Бібліогр.: 21 назва. – Текст статті 

представлено також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_2_5. 

Мета статті – з’ясувати роль бібліографічних, реферативних баз даних у 

процесах управління знаннями, розкрити специфіку формування на матеріалі 

цих баз даних наукових портфоліо авторів та установ. 

17. Діденко, А. Огляд найновіших змін та доповнень до УДК (2014–2015) 

/ Анна Діденко, Юлія Набхан // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 12. – С. 30–38. – 

Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_12_8.  

18. Збанацька, О. Предметизування документів з використанням 

інформаційно-пошукового тезауруса у форматі UNIMARC : (поле 600 „Ім’я особи як 

предмет”) / Оксана Збанацька, Олександр Кириленко // Бібл. планета. – 2021.– 

№ 1. – С. 30–34. 

19. Левченко, Ю. І. APA style – запитання без відповідей / Левченко 

Юрій Іванович // Бібл. Меркурій. – 2020. – Вип. 2 (24). – С. 138–147. – Бібліогр.: 

15 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/215441/221931. 

Стаття присвячена застосуванню АПА стилю (APA style) як повноцінного 

стилю оформлення наукових робіт у сучасній українській науці. Проаналізовано 

застосування бібліографічного опису та цитування за стилем АПА, які є 

складовими елементами стилю, під час оформлення дисертаційних робіт і 

наукових публікацій. Розкрито неузгоджені моменти оформлення списку 

використаної літератури та цитат за стилем АПА у дисертаційних 

дослідженнях. 

20. Левченко, Ю. Стиль Американської психологічної асоціації (APA 

Style): із практичного досвіду підготовки методичних рекомендацій / Юрій 

Левченко, Людмила Стеблина // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 10. – С. 14–20. – 
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Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_10_5.  

У статті висвітлено практичний досвід укладання методичних 

рекомендацій „Стиль Американської психологічної асоціації”, підготовлених 

фахівцями Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (НБ НПУ ім. М. П. Драгоманова) для науковців, викладачів, 

аспірантів і студентів навчального закладу, які прагнуть оформлювати наукові 

праці за таким стилем. Здійснено порівняльний аналіз APA Style з ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання” та ДСТУ 8302:2015 „Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання”. 

21. Миколенко, Р. Організаційні засади нормування процесів 

формування авторитетних записів у Національній бібліотеці України імені 

Ярослава Мудрого / Раїса Миколенко, Олександр Кириленко // Бібл. планета. – 

2020. – № 4. – С. 31–32. 

У статті йдеться про використання аналітичних і досвідно-

статистичних методів для обґрунтованого унормовування діяльності щодо 

створення авторитетних записів з урахуванням власних технічних, 

матеріальних, фінансових і кадрових ресурсних можливостей бібліотек. 

22. Особливості наведення імен правителів у точках доступу 

бібліографічного запису електронного каталогу / підгот. Сосова Лариса, 

Хасанова Олександра, Гордієнко Оксана // Бібл. планета. – 2020. – № 4. – С. 26–

30. 

У консультації наведено приклади вирішення труднощів, які виникають 

під час створення точок доступу на імена правителів у бібліографічному записі.  
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23. Пізнюк, Л. В. Реферат і анотація: актуалізація й перегляд нормативів 

і вимог / Пізнюк Леся Володимирівна, Свердлик Зоряна Михайлівна 

// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 2. – С. 43–

51. – Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://journals.uran.ua/bdi/article/view/221161. 

У статті на основі державних стандартів і вимог Міністерства освіти і 

науки України, Вищої атестаційної комісії розглянуто як змінилося 

трактування і використання реферату, зокрема  пристатейного, в науковій 

комунікації. 

Організація роботи бібліотек. Бібліотечне та 

інформаційно-бібліографічне обслуговування 

24. Білоус, В. „Ні карантину на знання та інформаційно-бібліотечні 

послуги!”: з досвіду дистанційної роботи освітянської книгозбірні / Валентина 

Білоус // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2021.– № 1. – С. 31–34. – 

Бібліогр.: 5 назв. 

Стаття відображає досвід дистанційної роботи бібліотеки Вінницького 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Показує готовність 

університетської книгозбірні до роботи під час різноманітних викликів, зокрема 

карантину, викликаного пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. 

25. Вилегжаніна, Т. Національні бібліотеки: разом чи поодинці / Тамара 

Вилегжанінна // Бібл. планета. – 2021.– № 1. – С. 4–6.  

У деяких зарубіжних країнах функціонує більше однієї національної 

бібліотеки. У бібліотечній системі України нині існують вісім національних 

бібліотек, що мають різне відомче підпорядкування. Автор розмірковує над 

тим, чи в повній мірі вітчизняні бібліотеки виконують свої типологічні функції, 

а також наголошує на необхідності координації та кооперації зусиль у питаннях 

каталогізації, книгообміну, депозитарного зберігання, методичної роботи (у т. 

ч. стандартизації в галузі бібліотечної справи і бібліографії), підвищенні 

кваліфікації бібліотечних працівників тощо. 
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26. Галицька, С. Бібліотека Трініті-коледжу в Дублині: сучасний 

інформаційно-комунікативний центр Ірландії / Світлана Галицька // Вісн. Кн. 

палати. – 2020. – № 10. – С. 47–52. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті представлено 

також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_10_12.  

У  статті проаналізовано досвід бібліотеки Трініті-коледжу з 

інформаційного забезпечення навчальної та науково-дослідної діяльності. 

27. Івахнюк, Н. Виставки-експозиції: від задуму до втілення / Наталія 

Івахнюк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2021.– № 1. – С. 18–24. 

У статті висвітлено досвід роботи відділу документів з економічних, 

технічних та природничих наук Обласної універсальної наукової бібліотеки ім.  

Д. І. Чижевського м. Кропивницького в організації та популяризації 

різнопланових виставок-експозицій, які покликані донести до відвідувачів 

бібліотеки світ прекрасного, що нас оточує.  

28. Коваль, Т. Перспективи розвитку національних книгозбірень в епоху 

цифрового суспільства : (за матеріалами визнач. док. UNESCO, IFLA, AALL, ALA, 

LIBER, WSIS) / Тетяна Коваль, Олена Лопата // Бібл. вісн. – 2021. – № 2. – C. 3–

16. – Бібліогр.: 34 назви. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_2_3.  

Мета дослідження – розкрити зміст нормативно-правових приписів, що 

розробляються міжнародними інституціями і спрямовані на розвиток 

національних книгозбірень в умовах цифрового суспільства. 

29. Кожна спільнота на зв’язку: ІФЛА закликає до дії // Бібл. 

планета. – 2020. – № 4. – С. 36–37. 

В умовах пандемії, коли зберігаються невизначеність її термінів та 

обмеження відвідування бібліотек, значення надання віддаленого доступу до 

інформації зростає. Тому ІФЛА підписала документ „Бібліотеки у відповідь: 

кожна громада на зв'язку”, в якому закликає уряди країн гарантувати доступ 

громад до інтернету та комп’ютерного обладнання, забезпечити бібліотеки 

адекватним кваліфікованим персоналом; надавати максимально можливу 

підтримку в розвитку цифрових навичок. 
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30. Медведь, М. Витоки та перші роки становлення найбільшої 

освітянської бібліотеки Закарпаття (1945–1947) : [Наук. б-ка Ужгород. нац. ун-ту] 

/ Марія Медведь, Лариса Мельник // Бібл. вісн. – 2020. – № 5. – С. 28–37. – 

Бібліогр.: 20 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_5_6. 

31. Сантарович, Н. М. Вспомогательная библиография: истоки 

/ Сантарович Наталія Михайлівна // Бібл. Меркурій. – 2020. – Вип. 2 (24). – С. 7–

13. – Бібліогр.: 18 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/215431

У статті розглядається необхідність бібліографічної допомоги 

дослідникам при доборі літератури за певною вузьконаправленою темою і якими 

якостями повинен володіти бібліограф для її надання. Висвітлено історію 

виникнення допоміжної бібліографії: від перших каталогів, створених ще до 

нашої ери, до її розвитку в XVIII столітті.  

. 

32. Спанчак, Т. Дистанційна робота бібліотек в умовах карантину 

/ Тетяна Спанчак // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2021.– № 1. – С. 38–

40. 

Стаття висвітлює досвід і виклики, з якими зіткнулись фахівці 

Національної історичної бібліотеки України в процесі переведення колективу 

установи на дистанційну роботу в умовах карантину через пандемію COVID-19, 

та представляє механізми забезпечення дистанційного обслуговування 

користувачів книгозбірні за умови необхідності дотримання карантинних 

обмежень.  

33. Тюркеджи, Н. Асистивні технології у бібліотеках: світовий і 

вітчизняний досвід / Наталія Тюркеджи // Бібл. вісн. – 2021. – № 1. – C. 48–55. – 

Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_1_8.  

Термін „асистивні (допоміжні) технології” в тексті „Конвенції ООН про 

права людей з інвалідністю” визначається як великий спектр допоміжних засобів 

та послуг для людей з особливими потребами, завдяки яким відбувається 
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підвищення функціональних можливостей таких особистостей. Допоміжні 

технології дають людям з особливими потребами можливість бути більш 

продуктивними, незалежними, отримувати освіту, володіти різною 

інформацією. 

Мета статті – з’ясувати рівень впровадження асистивних технологій у 

роботу бібліотек, спираючись на вітчизняний та світовий досвід. 

34. Юрик, И. Работа библиотек в условиях кризиса: векторы изменений : 

[работа б-к Беларуси в условиях пандемии –2020] / Инна Юрик // Бібл. свет. – 

2020. – № 6. – С. 6–11. 

35. Якубовська, М. Г. Активізація бібліотеки закладу вищої освіти у 

сприянні виховній роботи та соціально-психологічної адаптації першокурсників 

/ Якубовська Марія Георгіївна, Бірюкова Тетяна Леонідівна // Бібл. Меркурій. – 

2020. – Вип. 2 (24). – С. 148–156. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/215442/221958. 

Автори аналізують типові недоліки інформаційної підготовки випускників 

шкіл, визначають напрями розробки нових технологій у виховній роботі, 

накреслюють методики сприяння соціально-психологічній  адаптації 

першокурсників засобами комунікативного та наукового середовища бібліотеки 

ЗВО. 

Інформаційна грамотність 

36. Горбань, Ю. Національні програми інформаційної грамотності: 

досвід країн Південно-Східної Азії і України / Юрій Горбань, Олена Скаченко 

// Бібл. вісн. – 2021. – № 2. – C. 91–101. – Бібліогр.: 16 назв. – Текст статті 

представлено також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_2_11. 

У статті автори з’ясовують цілі, аналізують результати національного 

проєкту „Дія. Цифрова освіта”» (Україна); виявляють схожі та унікальні 

елементи порівняно з національними програмами інформаційної грамотності 

країн Південно-Східної Азії (на прикладі Малайзії і Сінгапуру). 
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37. Онищенко, О. Піднесення рівня інформаційної грамотності – 

пріоритетне завдання сучасних бібліотек / Олексій Онищенко // Бібл. вісн. – 

2020. – № 6. – C. 3–6. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_6_3. 

Науково-методична й міжнародна діяльність.  

Співпраця бібліотек 

38. Загуменна, В. В. Науково-методична діяльність як важлива складова 

розвитку сучасної бібліотеки / Загуменна Віра Вікторівна, Кузьменко Олена 

Ігорівна, Дейч Дарія Михайлівна // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. – 2020. – № 2. – С. 20–27. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті 

представлено також в інтернеті: 

http://journals.uran.ua/bdi/article/view/221156/223784. 

39. Клименко, О. З. Міжнародне співробітництво бібліотек – важливий 

складник стратегічних комунікацій / Клименко Оксана Зіновіївна, Сокур Олена 

Леонідівна // Бібл. Меркурій. – 2020. – Вип. 2 (24). – С. 125–137. – Бібліогр.: 

18 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://vislib.onu.edu.ua/article/view/202076/221930. 

Стаття репрезентує чинне національне законодавство щодо 

міжнародного співробітництва у бібліотечній справі. Висвітлено зміст 

публікацій українських і зарубіжних науковців останніх років щодо значення 

міжнародного співробітництва для розвитку бібліотечно-інформаційної сфери 

будь-якої держави. Проаналізовано найактуальніші напрями міжнародного 

співробітництва вітчизняних наукових бібліотек як важливого складника 

стратегічних комунікацій, зокрема міжнародний книгообмін та отримання 

іноземної літератури як дари.  

40. Костенко, Л. Укладання бібліотеками договорів про співпрацю 

у фокусі права / Леся Костенко // Бібл. планета. – 2020. – № 4. – С. 17–19. 

Дедалі більшого значення набуває активна співпраця бібліотек з різними 

установами та організаціями. Проте на практиці виникає запитання щодо 
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того, як юридично оформити такі взаємини. Правовим інструментом реалізації 

цієї ідеї є договір про співпрацю, тобто документ про встановлення 

взаємовигідних і тривалих партнерських відносин та здійснення спільних 

проектів. 

41. Літвінова, Є. Онлайн ресурси для підвищення професійної 

компетенції бібліотекарів / Єлизавета Літвінова // Бібл. форум: історія, теорія і 

практика. – 2021.– № 1. – С. 41–43. – Бібліогр.: 10 назв. 

У статті представлено огляд освітніх онлайн ресурсів для бібліотекарів, 

на яких можна навчатись дистанційно, щоб застосовувати в фаховій 

діяльності. Курси, що запропоновані, безкоштовні та легкі у засвоюванні.  

Реклама бібліотек 

42. Пилипець, Т. Брендинг і айдентика в бібліотеці / Тетяна Пилипець 

// Бібл. планета. – 2021.– № 1. – С. 15–16. 

Нині багато говорять про самоідентифікацію не лише людей, а й, зокрема, 

бібліотек. У статті репрезентовано досвід Львівської обласної бібліотеки для 

юнацтва імені Романа Іваничука щодо розробки вланого логотипу та 

поширення його на різноманітних виробах, якими послуговуються користувачі 

бібліотеки (екобрелоки, торби-шопери, шоколадні ключі, брендовані календарі). 

Це сприяло популяризації бібліотеки в місті, приверненню уваги більшої 

кількості людей, розширенню кола друзів. 

Наукометрія 

43. Панарін, Г. Модуль „ВебПортфоліо вченого” як інструмент 

презентації наукометричних даних вчених / Геннадій Панарін, Сергій Панарін 

// Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2021.– № 1. – С. 11–14. 

У статті розглядаються передумови й необхідність створення, розробки, 

впровадження та подальшого розвитку модуля для надання доступу в мережі 

Інтернет до наукометричних показників авторів-співробітників університету 

(організації), а також бібліографічних списків їх робіт. Наводяться етапи, через 
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які довелося пройти розробникам модуля для його впровадження в бібліотеці 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

ім. Петра Василенка, а також розкрито основні завдання, що ставилися перед 

розробниками. 

Читання 

44. Спільне читання: чому потрібно читати вголос дітям? / підгот. Олена 

Білик // Бібл. планета. – 2021.– № 1. – С. 26–28. 

Прищепити дітям любов до читання в наш час стає все складніше. Одним 

із важливих кроків у цьому процесі є читання вголос дітям, як найменшим, так і 

тим, хто вже навчився читати самостійно. В інформаційному матеріалі 

представлено результати вітчизняних і зарубіжних досліджень, що мали на 

меті з’ясувати зміни в читацьких звичках дітей, відстежити їх динаміку, 

окреслити найефективніші шляхи промоції читання.  

45. Шевченко, О. Популяризація читання з використанням мистецтва 

фотографування / Оксана Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 

2021.– № 1. – С. 27–30. 

Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо 

реалізації проєктів із популяризації читання з активним використанням 

різноманітних технік фотографування та сучасних практик фотомистецтва, 

які розширюють можливості використання в бібліотечній діяльності засобів 

візуалізації. 

Бібліотечні асоціації 

46. Медведєва, В. Внесок Української бібліотечної асоціації в розвиток 

бібліотечно-інформаційної діяльності / Валентина Медведєва // Вісн. Кн. палати. – 

2021. – № 1. – С. 41–45. – Бібліогр.:  7 назв.  
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Національна бібліографія 

47. Сенченко, М. Національна бібліографія в зарубіжних країнах 

/ Микола Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 8. – С. 3–11. – Бібліогр.: 10 

назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://visnyk.ukrbook.net/article/view/217670/217541. 

Публікації співробітників 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

48. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Розвиток електронних бібліотечних 

сервісів у відповідь на пандемію 2020 року : [тези] / Воскобойнікова-Гузєва О. В. 

// Шк. б-ка плюс. – 2021. – Січ. (№ 1/2). – С. 2. – Стаття із збірника: Інформаційне 

забезпечення сфери освіти та науки України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 22 груд. 2020 р., Київ / НАПН України, 

Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст статті представлено 

також в інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13

9%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C40%2C75

3%2C0%5D. 

49. Гончаренко, О. Л. Бібліографічні ресурси мережі освітянських 

бібліотек МОН України та НАПН України на порталі ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського : [тези] / Гончаренко О. Л. // Шк. б-ка плюс. – 2021. – Січ. 

(№ 1/2). – С. 4. – Стаття із збірника: Інформаційне забезпечення сфери освіти та 

науки України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, 22 груд. 2020 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. 

б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст статті представлено також в 

інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13

9%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C40%2C75

3%2C0%5D. 
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50. Добко, Т. В. Внесок ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 

розвиток ретроспективної національної бібліографії : [тези] / Добко Т. В. // Шк. 

б-ка плюс. – 2021. – Січ. (№ 1/2). – С. 4. – Стаття із збірника: Інформаційне 

забезпечення сфери освіти та науки України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 22 груд. 2020 р., Київ / НАПН України, 

Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст статті представлено 

також в інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13

9%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C40%2C75

3%2C0%5D. 

51. Добко, Т. В. Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, 

перспективи / Т. В. Добко, Л. О. Пономаренко // Шк. б-ка плюс. – 2021. – Берез. 

(№ 5/6). – С. 13–22. – Бібліогр.: с. 21–22. – Уперше опубліковано: Науково-

педагогічні студії : наук. журн. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка 

України ім. В. О. Сухомлинського, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – 2020. – Вип. 4. – 

Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/view/222508. 

У статті висвітлено діяльність національних та провідних галузевих 

бібліотек у напрямі розвитку ретроспективної національної бібліографії 

України. Створення Українського бібліографічного репертуару тісно пов’язане з 

діяльністю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 

Педагогічний сегмент інформаційних ресурсів широко представлений у 

ретроспективній бібліографії Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського, де відображено різні типи й види рідкісних 

видань, розкрито зміст педагогічних часописів, навчальних видань. 

Схарактеризовано низку галузевих покажчиків (каталогів), якими відзначається 

діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у напрямі створення 

ретроспективної національної бібліографії. Наголошено, що результати 

діяльності книгозбірні у напрямі галузевої україніки сприяли популяризації 

http://dnpb.gov.ua/ua/�
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ресурсів бібліотеки та здійсненню науково-інформаційного забезпечення потреб 

освітян. 

52. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної 

науки на 2021 рік : [витяг] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка 

України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, Т. С. Павленко 

// Шк. б-ка плюс. – 2021. – Берез. (№ 5/6). – С. 2–12. – Текст Календаря в повному 

вигляді представлено також в інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/03/Kalendar-2021-ost.pdf. 

53. Коваленко, С. Г. Від дистанційної освіти до „освіти у смартфоні”: 

цифрова освіта та роль освітянських бібліотек в її розвитку / Світлана Коваленко, 

Лариса Пономаренко // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 8. – С. 30–37. – Бібліогр.: 13 

назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://visnyk.ukrbook.net/article/view/217687. 

54. Коваленко, С. Г. Организация сводных баз данных на основе 

кооперации библиотек системы образования Украины / Светлана Коваленко, 

Наталия Зорина // Бібл. свет. – 2020. – № 1. – С. 25–27. – Библиогр.: 15 назв. 

55. Коваленко, С. Г. Роль ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 

розвитку цифрової освіти : [тези] / Коваленко С. Г. // Шк. б-ка плюс. – 2021. – Січ. 

(№ 1/2). – С. 6–7. – Стаття із збірника: Інформаційне забезпечення сфери освіти та 

науки України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, 22 груд. 2020 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. 

б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст статті представлено також в 

інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13

9%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C40%2C75

3%2C0%5D. 

56. Матвійчук, О. Є. Роль шкільної бібліотеки у сучасному інформаційно-

комунікативному освітньому просторі : [тези] / Матвійчук О. Є. // Шк. б-ка плюс. – 

2021. – Січ. (№ 1/2). – С. 9–10. – Стаття із збірника: Інформаційне забезпечення 

сфери освіти та науки України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України 
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ім. В. О. Сухомлинського, 22 груд. 2020 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. 

б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст статті представлено також в 

інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13

9%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C40%2C75

3%2C0%5D.  

57. Сухомлинська, Л. В. Листи В. Сухомлинського про ціннісне 

ставлення до світу живого як джерело біографістики / Л. В. Сухомлинська // Шк. 

б-ка плюс. – 2021. – Квіт. (№ 7/8). – С. 8–13. – Уперше опубліковано: Науково-

педагогічні студії : наук. журн. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка 

України ім. В. О. Сухомлинського, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – 2020. – Вип. 4. – 

Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/view/222230.  

58. Сухомлинська, О. В. Педагогічний досвід крізь призму ідей і 

практики Василя Сухомлинського в ретроперспективі / О. В. Сухомлинська // Шк. 

б-ка плюс. – 2021. – Квіт. (№ 7/8). – С. 14–20. – Уперше опубліковано: Науково-

педагогічні студії : наук. журн. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка 

України ім. В. О. Сухомлинського, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – 2020. – Вип. 4. – 

Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/view/222233.  

59. Тарнавська, С. В. Науково-інформаційне забезпечення національно-

патріотичного виховання в Україні / С. В. Тарнавська // Шк. б-ка плюс. – 2021. – 

Берез. (№ 5/6). – С. 23–31. – Уперше опубліковано: Науково-педагогічні студії : 

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

ім. В. О. Сухомлинського, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – 2020. – Вип. 4. – Текст 

статті представлено також в інтернеті: 

http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/download/222540/222673. 

60. Хемчян, І. Всеукраїнська інформаційна кампанія Рух „Зелені 

бібліотеки” в Україні  / Ірина Хемчян, Олена Гончаренко // Бібл. вісн. – 2021. – 

http://dnpb.gov.ua/ua/�
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A139%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C40%2C753%2C0%5D�
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A139%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C40%2C753%2C0%5D�
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A139%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C40%2C753%2C0%5D�
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A139%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C40%2C753%2C0%5D�
http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/view/222230�
http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/view/222233�
http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/download/222540/222673�
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№ 1. – C. 93–96. – Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_1_13. 

Про всеукраїнський вебінар „Що таке зелена бібліотека?”, який було 

проведеноДержавною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. 

Сухомлинського спільно з Благодійним Фондом „Бібліотечна країна” 16 жовтня 

2020 р. у рамках Міжнародного та щорічного Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек, що проходив під гаслом „Шкільна бібліотека та екологічна 

просвіта учнів”.  

61. Хемчян, І. І. Довідник „Науково-інформаційна та соціокультурна 

діяльність провідних освітянських бібліотек–2020” як популяризатор та 

поширювач інформаційних продуктів провідних освітянських бібліотек : [тези] 

/ Хемчян І. І. // Шк. б-ка плюс. – 2021. – Січ. (№ 1/2). – С. 9–10. – Стаття із 

збірника: Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки України : матеріали 

звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 22 груд. 2020 р., 

Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – 

Текст статті представлено також в інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A15

3%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C64

0%2C0%5D. 

Розділ 2. Неперіодичні документи 

025.4 
А 43 

Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення бібліотечних 

інформаційно-пошукових систем : інформ.-аналіт. дайджест / Нац. б-ка України 

ім. Ярослава Мудрого ; [упоряд.: О. Г. Кириленко, О. М. Збанацька, О. М. Анісімова ; 

відп. ред. Т. Вилегжаніна]. – Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018. – 

31 с. – Бібліогр. у кінці ст. 

027 
Б 59 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития = Libraries of national academies of 

http://dnpb.gov.ua/ua/�
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_1_13�
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A153%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C640%2C0%5D�
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A153%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C640%2C0%5D�
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A153%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C640%2C0%5D�
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf#%5B%7B%22num%22%3A153%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C640%2C0%5D�
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sciences: problems of functioning, tendencies of development : науч.-практ. и теоретич. 

сб. Вип. 17 / 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.], 2019. – 207, [1] с. – Библиогр. в конце ст. 

02 
Б 59 

Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ, 26-27 вересня 

2019 р.). Вип. 2 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Наук. б-ка ; [редкол.: 

Богуш І. О. та ін. ; бібліогр. ред.: В. В. Степко, Г. О. Стешенко]. – Київ : Вид. центр 

КНУКІМ, 2019. – 111 с. 

026(03) 
Б 59 

Бібліотеки Національної Академії наук України = Libraries of the 

national academy of sciences of Ukraine : довідник / [О. С. Онищенко та ін. ; редкол.: 

О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 

Київ : [б. в.], 2019. – 311 с. – Бібліогр.: с. 284-311. – Парал. назва англ. мовою. – ISBN 

978-966-02-9097-6 (друк.). – ISBN 978-966-02-9098-3 (електрон.). 

02 
В 43 

Використання інструментів веб-технологій як основа розширення 

бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали 

наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) = Using web technology 

instruments \s a b asis for expanding library online services in the creation of the modern 

library image : Proceedings of the scientific and research internet conference (Uzhhorod, 

18-25 June, 2019) / Ужгород. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. ; [редкол.: 

M. M. Медведь та ін. ; худож. оформ. О. Гаркуша]. – Ужгород : Вид-во Олександри 

Гаркуші, 2019. – 202 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-531-209-4. – Тексти 

статей видання представлено також в інтернеті: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24035. 

http://dnpb.gov.ua/ua/�
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24035�
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02 
Ж 74 

Життя в науці : студії на пошану Любові Дубровіної / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського ; [ред.: Н. М. Зубкова, Я. В. Кучмій ; упоряд.: Оксана Боляк та 

ін. ; відп. ред. Олексій Онищенко]. – Київ : НБУВ, 2020. – 629 с. : портр. – ISBN 978-

966-02-9342-7 (друковане видання). – ISBN 978-966-02-9343-4 (електронне 

видання). 

025.2 
І-72 

Інструкція з обліку фонду Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: 

О. М. Василенко та ін. ; наук. ред. О. З. Клименко]. – Київ : НБУВ, 2019. – 91 с. – 

Бібліогр.: с. 86-90. 

02 
І-90 

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX 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. 

Л. В. Гарбар ; дизайн обкл. О. М. Гальченко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 614, [1] с. – ISBN 

978-966-02-8536-1 (друковане видання). – ISBN 978-966-02-8537-8 (електронне 

видання). 

02 
К 65 
Копанєва, В. О.   

Бібліотека в середовищі цифрової науки: системно-інтеграційна взаємодія : 

монографія / Вікторія Олександрівна Копанєва ; [наук. ред. О. С. Онищенко] ; М-во 

культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – 

Київ : Ліра-К, 2020. – 321 с. – Бібліогр.: с. 286-321. – ISBN 978-617-7910-73-1. 

002 
К 78 

Країна чарівних книжок : каталог виставки обл. конкурсу дитячо-

юнацької творчості : метод. посіб. / Департамент освіти і науки Дніпропетров. 

облдержадмін., Дніпропетр. обл. дитячо-юнац. кіноцентр "Веснянка" Дніпропетр. 

обл ради, комун. позашк. навч. закл. ; [упорядкувальники: О. М. Хоменко та ін. ; 

http://dnpb.gov.ua/ua/�
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фот., комп'ютер. обробка зображень: С. В. Деркач, Н. П. Довгялло]. – Дніпро : Ліра, 

2019. – 68, [4] с. – ISBN 978-966-981-260-5. 

002 
К 90 

Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. 

наук.-теорет. конф. молодих учених 23-24 квіт. 2020 р. / Ін-т модернізації змісту 

освіти, держ. наук. установа [та ін.] ; [редкол.: Шейко В. М. та ін.]. – Харків : ХДАК, 

2020. – 285 с. – Бібліогр. у кінці ст. 

027 
Н 35 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-

інформаційному просторі (2000-2018) : [монографія] / [В. М. Горовий, 

В. В. Струнгар, К. В. Лобузіна ; відп. ред. В. М. Горовий ; ред.: Т. П. Дубас та ін.] ; 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, 2019. – 340, [1] с. – ISBN 978-966-02-9154-6 (друк.). – ISBN 

978-966-02-9155-3 (електрон.). 

027 
Н 35 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше 

десятиліття незалежності України (1991-2002) : [монографія] / [Л. А. Дубровіна та 

ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; ред.: Н. М. Зубкова, Т. П. Дубас] ; Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2019. – 448, [2] с. – ISBN 978-966-02-9177-8 

(друк.). – ISBN 978-966-02-9078-5 (електрон.). 

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

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

Вип. 52. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації 

/ 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 : 

[б. в.], 2019. – 432, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – Зб. засновано у 1998 р. 

http://dnpb.gov.ua/ua/�
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02 
Н 35 
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ).  

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

Вип. 53. Соціокомунікаційні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку 

стратегічних комунікацій / 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 : [б. в.], 2019. – 287, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – Зб. 

засновано у 1998 р. – ISSN 2224-9516. 

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

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

Вип. 54. Спец. випуск, присвячений Міжнар. наук. конф. "Сто років академічної 

славістики в Україні: здобудки і перспективи" (м. Київ, Україна, 24 трав. 2018 р.) 

/ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, НАН України, Укр. ком. славістів ; 

[редкол.: О. Онищенко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 319 с. – Бібліогр. у кінці ст. – 

ISSN 2224-9516. 

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

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

Вип. 55. Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових 

технологій / 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. ; відп. ред. 

С. Закірова ; ред.-пер. англ. тексту М. Кушнарьова] . – Київ : [б. в.], 2019. – 333, 

[1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – Зб. засновано у 1998 р. – ISSN 2224-9516. 

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

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

Вип. 56. Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної 

діяльності / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [голова редкол. 

http://dnpb.gov.ua/ua/�
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Добко Т. В. ; редкол.: В. М. Горовий та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 434 с. – Бібліогр. у 

кінці ст. 

025 
Н 35 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: збереження, 

консервація та реставрація бібліотечних фондів в Україні (1992-2019) / [Л. В. Муха, 

Л. П. Затока, Л. М. Куява ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2019. – 232 с. – ISBN 978-966-02-9146-1 

(друк.). – ISBN 978-966-02-9147-8 (електрон.). – Текст видання представлено також 

в інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003705.  

026 
Р 58 

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 

2017 році : інформац.-аналіт. огляд. Вип. 23 / [Г. І. Солоіденко, О. В. Полякова, 

О. Л. Сокур ; відп. ред.: О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко] ; Нац. акад. наук України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2018. – 185, [1] с. 

026 
Р 58 

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 

2018 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 24 / Г. І. Солоіденко [и др.] ; відп. ред.: 

Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2019. – 218, [2] с. 

025 
Р 85 

Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікальних 

архів. та бібл. фондів. Вип. 23 / НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін. ; наук. рада: О. С. Онищенко 

та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 333, [9] с. – Бібліогр. 

у кінці ст. – ISBN 966-02-2780-9 (серія). – ISBN 978-966-02-9036-5 (вип. 23, 

друковане видання). – ISBN 978-966-02-9037-2 (вип. 23. електронне видання). 

025 
Р 85 

Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікальних 

архів. та бібл. фондів. Вип. 24 / НАН України, Нац. б-ка України 
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ім. В. І. Вернадського ; [наук. рада: О. С. Онищенко та ін. ; редкол.: Л. І. Буряк та 

ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 341, [5] с. – Бібліогр. у 

кінці ст. – ISBN 966-02-2780-9 (серія). – ISBN 978-966-02-9038-9 (вип. 24, 

друковане видання). – ISBN 978-966-02-9039-6 (вип. 24. електронне видання). 

02 
С 30 

Семантичні технології у науковій бібліотеці : монографія / [Т. Ю. Власова 

та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : 

[б. в.], 2019. – 311 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-02-9131-7 (друковане 

видання). – ISBN 978-966-02-9132-4 (електронне видання). – Текст видання 

представлено також в інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-

0003606.  

(043.3) 
С 59 
Сокур, О. Л.  

Взаємодія бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 

формуванні вітчизняного наукового інформаційного простору: науково-

організаційне забезпечення : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 

27.00.03 / Сокур Олена Леонідівна ; наук. кер. Солоіденко Галина Іванівна ; Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: с. 17–20. – Текст 

автореферату представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/aref_27.pdf.  

02 
С 76 

Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 

1.11.2019 р.) : анот. бібліогр. покажчик / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; 

[упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко]. – Київ : НБУВ, 2019. – 69 с. – 

ISBN 978-966-02-9129-4. – Текст видання представлено також в інтернеті: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003708.  

025.3 
С 80 

Стиль американської психологічної асоціації (APA style) : метод. рек. 

/ Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Наук. б-ка ; [уклад.: Левченко Юрій 
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Іванович, Стеблина Людмила Михайлівна ; наук. ред. Ніжинська Тетяна 

Євгеніївна]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – 50 с. – Бібліогр.: 

с. 48-49. 

008 
Х 21 
Харківська державна академія культури.  

Вісник Харківської державної академії культури = Visnyk of Kharkiv State 

Academy of Culture : зб. наук. пр. Серія. Соціальні комунікації. Вип. 51 / Харк. держ. 

акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка ; [редкол.: Шейко В. М., Кушнаренко Н. М., 

Асєєв Г. Г. та ін.]. – Харків : ХДАК, 2017. – 193 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Засновано в 

1999 р. 

008 
Х 21 
Харківська державна академія культури.  

Вісник Харківської державної академії культури = Visnyk of Kharkiv State 

Academy of Culture : зб. наук. пр. Серія: Соціальні комунікації. Вип. 52 / Харк. держ. 

акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка ; [редкол.: Кушнаренко Н. М. (заст. голов. 

ред.), Асєєв Г. Г. та ін. ; відп. секр. Булах Т. Д.]. – Харків : ХДАК, 2018. – 243 с. – 

Бібліогр. у кінці ст. 

008 
Х 21 
Харківська державна академія культури.  

Вісник Харківської державної академії культури = Visnyk of Kharkiv State 

Academy of Culture : зб. наук. пр. Серія: Соціальні комунікації. Вип. 53 / Харк. держ. 

акад. культури ; [голов. ред. В. М. Шейко ; відп. секр. Т. Д. Булах ; редкол.: 

Н. М. Кушнаренко (заст. голов. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка . – Харків : 

ХДАК, 2018. – 267 с. – Бібліогр. у кінці ст. 

008 
Х 21 
Харківська державна академія культури.  

Вісник державної академії культури = Visnyk of Kharkiv State Academy of 

Culture : зб. наук. пр. Серія: Соціальні комунікації. Вип. 54 / Харк. держ. акад. 

культури ; [голов. ред. В. М. Шейко ; відп. секр. Т. Д. Булах ; редкол.: 
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Н. М. Кушнаренко (заст. голов. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка] . – Харків : 

ХДАК, 2019. – 185 с. – Бібліогр. у кінці ст. 

008 
Х 21 
Харківська державна академія культури.  

Вісник Харківської державної академії культури = Visnyk of Kharkiv State 

Academy of Culture : зб. наук. пр. Серія: Соціальні комунікації. Вип. 55 / Харк. держ. 

акад. культури ; [голов. ред. В. М. Шейко ; заст. голов. ред. Н. М. Кушнаренко] ; за 

заг. ред. В. М. Шейка ; редкол.: Акімяк А. та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – 105 с. – 

Бібліогр. у кінці ст. – Засновано в 1999 р. 

008 
Х 21 
Харківська державна академія культури.  

Вісник Харківської державної академії культури = Visnyk of Kharkiv State 

Academy of Culture : зб. наук. пр. Серія: Соціальні комунікації. Вип. 56 / Харк. держ. 

акад. культури ; [голов. ред. В. М. Шейко ; заст. голов. ред. Н. М. Кушнаренко] ; за 

заг. ред. В. М. Шейка ; редкол.: Акімяк А. та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – 208 с. – 

Бібліогр. у кінці ст. – Засновано в 1999 р. – ISSN 2410. – ISSN 2522-5333-1132. 

008 
Х 21 
Харківська державна академія культури.  

Вісник Харківської державної академії культури. [Серія: Соціальні 

комунікації] = Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture : зб. наук. пр. Вип. 57 

/ Харк. держ. акад. культури ; [голов. ред. Соляник А. А. ; заст. голов. ред. Давидова 

І. О. ; редкол.: Бездрабко В. В. та ін.]. – Харків : ХДАК, 2020. – 101 с. – Бібліогр. у 

кінці ст. – Засновано в 1999 р. – ISSN 2410. – ISSN 2522-5333-1132. 

002 
Ц 56 
Ціборовська-Римарович, Ірина Олегівна.  

Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787–1836) у фондах 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознавче 

дослідження : попримірниковий опис / Ірина Ціборовська-Римарович ; [наук. ред. 

Н. П. Бондар ; ред.: Ю. Андрушко, Г. Малигон] ; Нац. б-ка України 
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ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2020. – 128, [2] с. – Бібліогр.: с. 114-117. – ISBN 

978-966-02-9315-1. 

027.8(03) 
Ш 48 
Шепелєва, Інна Олександрівна.  

Настільна книга шкільного бібліотекаря / І. О. Шепелєва, Г. М. Іващенко ; 

[голов. ред. В. В. Григораш]. – Харків : Основа, 2012. – 126, [1] с. – (Серія "Настільна 

книга" : серію засновано в 2006 р.). – ISBN 978-617-00-0610-3. 
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