
 

 

Тематичний вебліографічний список 

до Всеукраїнського дня бібліотек 
 

Любов до книги властива нашому народу здавна, а 

важливість бібліотек для національної освіти, науки та 

культури є очевидною для держави. Тому в Україні встановлено 

особливе свято — Всеукраїнський день бібліотек, який ми 

щороку відзначаємо 30 вересня. 

Щороку 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Це свято встановлено 

в Україні Указом Президента України від 14.05.1998 р. № 471/98, враховуючи великий 

внесок бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, необхідність 

дальшого підвищення їх ролі у житті суспільства. Адже сучасна бібліотека поєднує в собі 

освіту та інформування, надаючи доступ до свого фонду, та, крім цього, відкриває 

електронний ресурс для читачів. Сучасні бібліотеки трансформуються та розвиваються 

разом із суспільством, беручи на себе роль громадських центрів – інформаційних, 

культурних, просвітницьких, соціальних тощо. Бібліотека сьогодні – це точка опори, на 

якій будується простір культурного суспільства. Бібліотеки як скарбниці знань та 

інформації активно впливають на процеси розвитку економіки, науки, освіти, культури. 

Бібліотеки повинні відповідати запитам читача, а саме мобільності та можливості 

отримання максимуму інформації в одній установі. При цьому книги не відходять на 

другий план, залишаючись класичним джерелом інформації. 

Список не претендує на вичерпність, але розкриває різні аспекти діяльності бібліотек у 

сучасних умовах, задоволення потреб користувачів, підготовки фахівців інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи. 

Ресурси інтернет за темою: 

 

1. Андрухів А. І. Електронні послуги в бібліотечній справі : навч. посібник / 

А. І. Андрухів, Р. О. Голощук, М. Б. Сокіл ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

«Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 136 с. – (Інформація. 

Комунікація. Документація ; вип. 8). - Режим доступу : 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/029_180.pdf 

 

 Особливістю посібника є докладний методичний розгляд та аналіз електронних 

послуг у контексті їх використання та застосування у різних напрямах людської 

діяльності з метою побудови організаційних та інформаційних систем, методів 

системного структурного аналізу та об’єктно-орієнтованого аналізу моделювання 

процесів та інформаційних потоків зазначених типів систем. Основну увагу 

присвячено розгляду питань застосування електронних інформаційних послуг, зокрема 

й у бібліотечній справі та дистанційному навчанні. 

 

2. Артьомов І.В. Навчальна книга: організація і методика створення : навч. посібник / 

І. В. Артьомов, О. М. Ващук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. 

держ. ун-т. – Ужгород : Вид-во ЗакДУ, 2012. – 238 с. - Режим доступу : 

https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/3885 

 

 У посібнику розглядається коло питань, пов’язаних з організацією і методикою 

створення навчальної книги, ‒ як традиційної, так і електронної. Його мета – 

допомогти автору підручника чи навчального посібника у підготовці авторського 

оригіналу, ознайомити з вимогами до його оформлення, складання довідково-

супровідного апарату, критеріями оцінювання та ін. 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/029_180.pdf
https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/3885


 

 

3. Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару, 24–25 квіт. 2018 р., Київ. Вип. 1. / 

[редкол. : Винокурова С. Г., Горбань Ю. І., Долбенко Т. О. та ін.] ; М-во культури 

України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка [та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 

2018. – 192 с. - Режим доступу : 

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Biblioteka-kniga-nauka.pdf 

 

 Наукова бібліотека спільно з кафедрою інформаційних технологій Київського 

національного університету культури і мистецтв започаткували проведення 

наукового семінару «Бібліотека. Книга. Наука» як традиційного заходу, в рамках 

якого науковці, практики, представники органів державної влади та громадських 

організацій обговорюватимуть актуальні проблеми підготовки фахівців 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 

 

4. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. 

бібліогр. покажчик. Вип. 4 / [упоряд. : А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант 

Т. В. Добко ; бібліогр. ред. А. І. Рубан] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка 

України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : [б. в.], 2019. - 500 с. - (На допомогу 

професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек. Вип. 23). – Режим  

доступу : https://lib.iitta.gov.ua/721533/1/bv_2020_2_8.pdf 

 

Невід’ємним складником системи інформаційного сервісу бібліотеки є 

інформаційно-бібліографічне задоволення потреб користувачів, у т. ч. професійних 

потреб науковців і практиків. Важливим джерелом у системі їх науково-

інформаційного обслуговування, незважаючи на поширення і розвиток 

бібліографічних, реферативних, повнотекстових баз даних, залишаються 

бібліографічні покажчики, які виконують кумулятивну, пошукову, ідентифікаційну, 

оціночну, комунікаційну, рекомендаційну, науково-інформаційну, науково-допоміжну 

функції. 

 

5. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажчик за ІІ півріччя 2014 р. / 

упоряд. О. Піхур ; наук. ред. Т. Заморіна ; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка 

України. – Київ : [б. в.], 2015. – Вип. 89. – 100 с. – Режим доступу : 

https://nlu.org.ua/resourses/nashi_vydannya/BBU.pdf 

 

Вісімдесят дев’ятий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про 

літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також 

рецензії на окремі видання та статті з періодичної преси, що надійшли до 

Національної парламентської бібліотеки України та провідних бібліотек країни у ІІ 

півріччі 2014 року.  

Покажчик розрахований  на працівників бібліотек різних типів і форм власності, 

наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачів, студентів 

вищих та середніх навчальних закладів. 

 

6. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної 

академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) : 

монографія / Тетяна Добко ; від. ред. О. С. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Вид-во НБ України ім. В. І. Вернадського, 

2013. – 376 с. - Режим доступу : file:///C:/Users/Admin/Downloads/EIF00000040.pdf 

 

У монографії висвітлено становлення та розвиток довідково-бібліографічної 

діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської 

національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника та інших наукових бібліотек 

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Biblioteka-kniga-nauka.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/721533/1/bv_2020_2_8.pdf
https://nlu.org.ua/resourses/nashi_vydannya/BBU.pdf
../Downloads/EIF00000040.pdf


 

 

України; розглянуто методичні засади, види, форми та напрями довідково-

бібліографічного обслуговування, формування його як складника науково-

інформаційної діяльності в системі бібліотечних комунікацій; визначено 

спадкоємність традицій та засоби впровадження інновацій у діяльність бібліотек у 

період трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань. 

 

7. Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів : кол. 

монографія / [Спірін О. М., Іванова С.М., Новицький О. В. та ін.] ; за наук. ред. 

В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів 

навчання. – Київ : Пед. думка, 2012. – 176 с. - Режим доступу : 

https://core.ac.uk/download/pdf/19783544.pdf 

 

 У монографії розглядаються базові основи створення та функціонування 

інформаційного простору електронних бібліотек наукових і навчальних закладів. 

Досліджено науково-термінологічний апарат створення та функціонування 

електронних бібліотек. Розглянуто функціональні можливості електронної 

бібліотеки. 

 

8. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного 

потенціалу українського суспільства : кол. монографія / [О. С. Онищенко, 

Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 235 с. - Режим доступу :  

http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf 

 

У монографії розглядаються проблеми функціонування бібліотечних установ у 

системі сучасних інформаційних комунікацій, удосконалення технологій їх діяльності 

на основі комп’ютеризації, шляхи піднесення суспільної значущості в умовах розвитку 

інформатизації українського суспільства. Орієнтована на фахівців та широке коло 

читачів, які цікавляться проблемами інформатизації. 

 

9. Загальні вимоги до змісту та оформлення навчальних посібників та навчально-

методичної літератури : метод. рекомендації для викладачів на основі чинних 

нормативних документів / [уклад. Л. О. Котлова] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка, Соц.-психол. ф-т. – Житомир : Вид-во Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка, 

2014. – 56 с. - Режим доступу : 

http://eprints.zu.edu.ua/12898/1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8

%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf 

 

 На основі законодавчих актів України про видавничу діяльність, нормативно-

правових документів Міністерства овіти і науки України, державних стандартів 

України, а також нормативних документів Вищої атестаційної комісії України 

узагальнено вимоги щодо структури, змісту та обсягів наукових та навчальних 

видань: монографій, підручників, посібників, методичних рекомендацій, текстів лекцій 

та навчально-методичного комплексу та ін. 

 

 

10. Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку 

суспільства знань : кол. монографія / Василенко О. М., Добко Т. В.,  Зайченко Н. Я., 

Каліберда Н. Ю., Кириленко О. Г., Клименко О. З., Коваль Т. М., Литвинова Л. А., 

Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф.; НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського. – Київ : Вид-во НБ України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 410 с. – 

Режим доступу : 

https://core.ac.uk/download/pdf/19783544.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/12898/1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/12898/1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf


 

 

http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Informatsiino-

komunikatsiina%20diialnist%20naukovykh%20bibliotek%20v%20umovakh%20rozvytku%

20suspilstva.pdf 

 

Монографію присвячено дослідженню сучасних тенденцій, інновацій та 

перспектив в інформаційно-комунікаційній діяльності наукових бібліотек в умовах 

розвитку інформаційного суспільства та формування суспільства знань. Висвітлено 

теоретико-методологічні та прикладні аспекти інформаційно-комунікаційної 

діяльності наукових бібліотек, розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід 

інтенсифікації процесів інтеграції наукових бібліотек із закладами науки, освіти та 

культури в науково-комунікаційному просторі України, розроблено пріоритетні 

напрями формування національних наукових ресурсів та надання інтелектуального 

доступу до інформації та знань – важливого чинника забезпечення інформаційно-

знаннєвих потреб суспільства. 

 

11. Інформаційна культура студента : навч. посібник / уклад. С. В. Паршуков. – Умань : 

ФОП Жовтий О. О., 2014. - 121 с. – Режим доступу : 

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/2417/1/Informatsiina_kultura_studenta.pdf 

 

 Навчальний посібник є частиною навчально-методичного комплексу (НМК) з курсу 

«Інформаційна культура студента». Висвітлює теоретичні основи інформаційної 

культури, загальні відомості про традиційні (карткові) та електронні 

інформаційнопошукові системи. 

 

12. Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського : метод. посібник / уклад. : Г. А. Кузьменко, 

Т. П. Медвідь ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Вид-во 

НБ України ім. В. І. Вернадського, 2015. – 48 c. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201611_basicpage_files_mat/catalog_2

015.pdf 

 

У виданні розкрито принципи формування генеральних карткових каталогів 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Відображено їх хронологію, 

структуру наповнення та особливості пошуку видань. Посібник допоможе читачам 

зорієнтуватися в алфавітному і систематичному каталогах бібліотеки та знайти 

необхідні документи з визначеної тематики. 

 

13. Колесникова Т. Бібліотеки закладів вищої освіти в умовах невизначеності: особливості 

організації віддаленої роботи персоналу / Тетяна Колесникова // Український журнал з 

бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2020. – Вип. 6. – С. 40-61. - Режим 

доступу : http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/218608/218450 

 

 Невизначеність поточного навчального року та довгострокового майбутнього  в 

за-кладах вищої освіти (ЗВО) України і світу, суттєві зміни у національній вищій 

освіті, дистанціювання процесів навчання й досліджень вимагають термінового 

комунікативного перезавантаження бібліотек. 

 

14. Матвієнко О. Цифрове кураторство як соціально-освітня діяльність бібліотечного 

фахівця / О. Матвієнко, М. Цивін // Український журнал з бібліотекознавства та 

інформаційних наук. – 2022. – Вип. 9. – С. 34-45. - Режим доступу : 

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/259145/255961 

 

http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Informatsiino-komunikatsiina%20diialnist%20naukovykh%20bibliotek%20v%20umovakh%20rozvytku%20suspilstva.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Informatsiino-komunikatsiina%20diialnist%20naukovykh%20bibliotek%20v%20umovakh%20rozvytku%20suspilstva.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Informatsiino-komunikatsiina%20diialnist%20naukovykh%20bibliotek%20v%20umovakh%20rozvytku%20suspilstva.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/2417/1/Informatsiina_kultura_studenta.pdf
http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201611_basicpage_files_mat/catalog_2015.pdf
http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201611_basicpage_files_mat/catalog_2015.pdf
http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/218608/218450
http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/259145/255961


 

 

 Наукова новизна виконаного дослідження полягає в тому, що охарактеризовано 

поняття «цифрове кураторство як вид соціально-освітньої діяльності у 

бібліотеках»для приведення освітньої практики у відповідність із практикою 

діяльності бібліотек, а також, орієнтуючись на необхідність у подальшому 

«цифрового кураторства» у бібліотеках, запропоновано заходи із формування 

компетентностей сучасного бібліотекаря у галузі «цифрових» освітніх практик. 
 

15. Методичні вказівки для практичних робіт та виконання самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Управління діяльністю бібліотечних та інформаційних 

установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання 

[Електронне видання] / Мартинюк Г. Ф., Цецик Я. П. ; М-во освіти і науки України,  

Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Каф. держ. упр., 

документознавства та інформац. діяльності. - Рівне : НУВГП, 2021. – 15 с. - Режим 

доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/21998/1/06-14-185M.pdf 

 

 Дисципліна орієнтована на оволодіння студентами ключових принципів здійснення 

управлінської діяльності в інформаційних та бібліотечних установах. У процесі 

вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні оволодіти головними принципами 

керівництва діяльністю інформаційних та бібліотечних установ в Україні. 

 

16. VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно бібліотечна 

освіта : європейські орієнтири» : зб. матеріалів / редкол. : В. С. Пашкова, 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська ; Укр. 

бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2017. – 91 с. - Режим доступу: 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19725/1/Zbirnyk_ULASlavske_2017.pdf 

 

У матеріалах збірника розкрито європейський та національний контекст 

безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, а саме: нове покоління освітніх 

програм, проблеми стандартизації вищої бібліотечно-інформаційної освіти та її 

розвиток в сучасних соціальноекономічних умовах, інноваційні та економічні аспекти 

підготовки фахівців, інформальна освіта та медіакультура бібліотекаря тощо. 

Окремою проблемою конференції стала наукова обробка інформаційних ресурсів. 

Низку статей присвячено діяльності сучасних бібліотек, зокрема ресурсному 

потенціалу та проектному менеджменту. 

 

17. Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / 

автори-уклад. : Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол. : В. С. Пашкова, 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – 

Київ : УБА, 2016. – 39 с. – Режим доступу : https://www.donnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/8/2019/08/Navch.stud.AD-u-bibliot.VNZ.pdf 

 

 Видання містить поради для бібліотекарів з проведення занять із академічної 

доброчесності для студентів вищих навчальних закладів.  

 

18. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття 

незалежності України (1991–2002) : кол. монографія / Т. Д. Антонюк, Т. І. Арсеєнко, 

В. М. Горовий, Т. В. Добко [та ін.] ; ред. Л. А. Дубровіна ; бібліогр. редагування: 

А. М. Колесніченко, П. М. Штих ; НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського.  – Київ : НБУВ, 2019. – 452 с. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/node/399 

http://ep3.nuwm.edu.ua/21998/1/06-14-185M.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19725/1/Zbirnyk_ULASlavske_2017.pdf
https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2019/08/Navch.stud.AD-u-bibliot.VNZ.pdf
https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2019/08/Navch.stud.AD-u-bibliot.VNZ.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/node/399


 

 

У монографії з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

1991–2002 років розкривається найбільш динамічний та плідний період її 

функціонування, пов’язаний із становленням незалежності України, наростанням 

демократичних процесів, глибокими змінами в соціальному устрої держави, в усіх 

сферах суспільного життя, з наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як 

національної установи. Висвітлено розвиток на нових засадах наукових напрямів та 

науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень у галузі 

національного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, 

архівознавства та інших споріднених наук; бібліотечно-інформаційної діяльності; 

міжнародної співпраці. Розкрито внесок наукових працівників та бібліотечних 

фахівців у діяльність НБУВ як науково-дослідного інституту, науково-

інформаційного центру та найбільшої бібліотеки країни. 

 

19. Новальська Т. Теоретико-методологічні засади підготовки інтернет-маркетолога за 

спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Тетяна Новальська, 

Владислав Касьян // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних  

наук. – 2021. – Вип. 7. – С. 71-82. - Режим доступу : 

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/233297/232228 

 

 Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в умовах динамічного 

урізноманітнення професійної інформаційної діяльності та пропозицій нових 

спеціалізацій у межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

обґрунтовано інноваційний підхід до розробки теоретико-методологічної платформи 

підготовки інтернет-маркетолога і виявлено основні концепти, які уможливлюють 

конструювання професійної моделі інтернет-маркетолога за спеціальністю 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

 

20. Основні вимоги до написання наукової статті : метод. рекомендації / уклад. : 

Г. З. Шевчук, Л. І. Гаврилюк, Т. В. Гаврилюк ; Волин. ін-т післядипломної пед. освіти, 

Відділ інформ. забезпечення освіти. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 76 с. - Режим доступу : 

http://vippo.org.ua/files/pedposhyk/naukovistat-1557135224.pdf 

 

 Пропоновані рекомендації ставлять за мету надати допомогу авторам у 

підготовці рукописів наукових, навчальних та методичних матеріалів. У роботі 

представлені основні вимоги щодо структури, змісту, порядку оформлення наукової 

статті. Подано короткі відомості про науковий стиль мови, а також його норми: 

лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості. 

 

21. Самохіна Н. Бібліотечна фахова періодика України в цифрових наукових  

комунікаціях / Н. Самохіна, Л. Кудименко, О. Мартинюк // Бібліотечний вісник. -  

2020. - № 1. - С. 33-39. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_1_7. 

 

У статті виокремлено принципи формування переліку наукових журналів НАН 

України з метою їх глибшої інтеграції в міжнародний наукометричний простір. 

Розглянуто критерії оцінювання рівня наукових періодичних видань за кількісними 

показниками, зокрема за імпакт-фактором. Зазначено, що всі періодичні видання, 

представлені в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України» Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), коректно індексуються 

пошуковою системою Google Scholar з можливістю створювати наукометричні 

портрети наукових журналів. Висвітлено інтеграцію фахової бібліотечної періодики 

НБУВ у міжнародні інформаційно-аналітичні та пошукові системи, присвоєння 

міжнародного цифрового ідентифікатора DOI науковим виданням НБУВ. 

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/233297/232228
http://vippo.org.ua/files/pedposhyk/naukovistat-1557135224.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_1_7


 

 

22. Стратегія розвитку бібліотек закладів вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. 

бібліотек закладів вищої освіти, 27 жовт. 2021 р., Хмельницький [Електронний  

ресурс] / [редкол. : Айвазян О. Б. (голов. ред.), Мацей О. О., Молчанова С. А. ] ; МОН 

України ; Хмельниц. нац. ун-т ; Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту, б-ка Кам'янець-

Поділ. ун-ту ім. І. Огієнка. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. нац. ун-ту, 2021. –  

118 с. – Режим доступу : 

http://library.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/2021_konf.pdf 

 

 На конференції були розглянуті питання стратегічного планування, нових моделей 

обслуговування користувачів, сприяння академічній доброчесності, роботи з 

наукометричними БД, краєзнавчої діяльності як частини історичних розвідок 

діяльності ЗВО та бібліотек, формування та збереження ресурсної бази бібліотек 

ЗВО. 

 

23. Толмач М. Цифрова компетентність бібліотечних фахівців як чинник діяльності 

бібліотек в умовах цифрової трансформації / Марина Толмач // Український журнал з 

бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2022. – Вип. 9. – С. 57-69. - Режим 

доступу : http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/259152/255963 

 

 Наукова новизна дослідження полягає в окресленні нових функцій та видів діяльно-

сті бібліотечних фахівців, що з’являються у відповідь на виклики цифрової 

трансформації. Посилення значення віртуального простору бібліотеки, перетворення 

бібліотек на цифрові хаби обумовлюють появу нових «цифрових» професій, 

орієнтованих на підтримку проце-сів цифрової трансформації, менеджменту веб-

контенту та веб-спільнот, що вимагають високого рівня цифрової компетентності. 

 

24. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – 3-тє вид., випр. та 

допов. – Рівне : Вид-во Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту, 2011. – 231 с. - Режим доступу: 

http://library.dk.rv.ua/depository/dis/WDB.pdf 

 

Навчальний посібник знайомить із основними поняттями теорії бібліографії: що 

таке бібліографічна інформація, бібліографічний посібник, бібліографія та її види, 

бібліографознавство як наука. Подано початкові знання про методи 

бібліографування, види бібліографічних посібників, види бібліографічного 

обслуговування в бібліотеках. Розглянуто поняття об’єкта і предмета 

бібліографознавства, його структуру і методологію. 

 

25. Шлапак Ю. Електронний підручник (посібник): стан і перспективи в Україні 

[Елетронний ресурс] / Ю. Шлапак : зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – C. 59–70. – Режим 

доступу:   

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3840:elektronnij-

pidruchnik-posibnik-stan-i-perspektivi-v-ukrajini&catid=81&Itemid=415. – Назва з екрану. 

 

У праці зроблено спробу проаналізувати стан і перспективи стосовно складання і 

видання е-підручників (е-посібників) в Україні. Оскільки покращенню навчального 

процесу сприяють інформаційні технології, зокрема електронні підручники 

(електронні посібники), створення і використання яких є актуальним для сучасної 

школи, університетів. 

 

http://library.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/2021_konf.pdf
http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/259152/255963
http://library.dk.rv.ua/depository/dis/WDB.pdf
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3840:elektronnij-pidruchnik-posibnik-stan-i-perspektivi-v-ukrajini&catid=81&Itemid=415
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3840:elektronnij-pidruchnik-posibnik-stan-i-perspektivi-v-ukrajini&catid=81&Itemid=415


 

 

26. Чайка І. А. Інформаційна культура студента : навч. посібник / І. А. Чайка ; М-во освіти 

і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Ін-т 

педагогіки і психології. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 139 с. – 

Режим доступу :  

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8371/1/Informaczijna_kyltyra.pdf 

 

 Курс за вибором «Інформаційна культура студента» спрямований на оволодіння 

студентами комплексом знань, умінь і навичок ефективного використання 

інформаційних технологій в процесі навчання, формування педагогічного мислення і 

компетентності. Знання структури і функцій інформаційно-освітнього середовища 

наукової бібліотеки забезпечує можливість майбутньому фахівцеві стати суб’єктом 

навчальної діяльності, розширює межі пошуку наукової інформації, стимулює 

активність, самостійність і відповідальність у процесі засвоєння теоретичного і 

практичного матеріалу. 

 

27. Чотири простори бібліотеки: модель діяльності : практ. посібник / автори-уклад. : 

О. Бояринова, О. Бруй, Л. Лугова, Я. Сошинська, І. Шевченко ; Укр. бібл. асоц. - Київ : 

УБА, 2020. – 104 с. – Режим доступу :  

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/594/%D0%A7%D0%BE%D1%82%D0%

B8%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8

0%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5

%D0%BA%D0%B8.pdf 

 

 У виданні представлено модель бібліотеки, що поєднує чотири простори: 

навчання, натхнення, зустрічей та подій, адаптовану експертами для застосування у 

публічних бібліотеках України. Загальну концепцію кожного простору доповнюють 

дизайнерські рішення, ідеї щодо змістовного наповнення, приклади бібліотечних 

послуг та сервісів. Цей практичний посібник допоможе бібліотекарям та керівникам 

ОТГ розбудовувати сучасну бібліотеку своєї громади. 

 

28. Чуканова С. О Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США : 

монографія / С. О. Чуканова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-

Могилянська акад. -  Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. - 286 с. – Режим доступу :  

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17339/monografia_ChukanovaS_A5

.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 В монографії розглянуто організаційно-методичні засади професійної підготовки 

фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США: 

структуру та зміст, форми організації, спрямованість професійної підготовки на 

забезпечення професійної мобільності цих фахівців. 
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Інші ресурси інтернет 

 
29. Бібліотека вищого навчального закладу у формуванні інформаційної культури 

студента. Наукова бібліотека ЗНУ : веб-сайт. URL 

:http://library.znu.edu.ua/articles/1263.ukr.html (дата звернення: 12.09.2022) 

 

30. Бібліографічний список: основні правила. Бібліотечний вісник : веб-сайт. URL 

:http://bv.nbuv.gov.ua/uk/node/13 (дата звернення: 09.09.2022) 

 

31. Відео-привітання з Всеукраїнським днем бібліотек. YouTube : веб-сайт. URL 

:https://www.youtube.com/watch?v=bXtk4Zmcb6A (дата звернення: 16.09.2022) 

 

32. Всеукраїнський день бібліотек. YouTube : веб-сайт. URL 

:https://www.youtube.com/watch?v=XJMb4RqSS3U (дата звернення: 16.09.2022) 

 

33. Закон України про авторське право і суміжні права. Верховна Рада України. 

Законодавство України : веб-сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-

12#Text. (дата звернення: 09.09.2022) 

 

34. Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу. Верховна Рада України. 

Законодавство України : веб-сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-

%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 09.09.2022) 

 

35. Закон України про вищу освіту. Верховна Рада України. Законодавство України : веб-

сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 

13.09.2022)  

 

36. Закон України про інформацію. Верховна Рада України. Законодавство України : веб-

сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 

13.09.2022) 

 

37. Закон України про культуру. Верховна Рада України. Законодавство України : веб-

сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (дата звернення: 

16.09.2022) 

 

38. Зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії YouTube : веб-сайт. URL 

:https://www.youtube.com/watch?v=_MQS-kIGY2Y (дата звернення: 16.09.2022) 

 

39. Нормативно-правова база діяльності бібліотек закладів вищої освіти. Популярні 

документи. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича : веб-сайт. URL 

:http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/legal-pop.php3 (дата звернення: 10.09.2022) 

 

http://library.znu.edu.ua/articles/1263.ukr.html
http://bv.nbuv.gov.ua/uk/node/13
https://www.youtube.com/watch?v=bXtk4Zmcb6A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKjPqsq8z5AhWxCBAIHVnpBD0QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3DRU&usg=AOvVaw09NAAr7LlY9WuQCY6BzR9z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKjPqsq8z5AhWxCBAIHVnpBD0QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3DRU&usg=AOvVaw09NAAr7LlY9WuQCY6BzR9z
https://www.youtube.com/watch?v=XJMb4RqSS3U
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
https://www.youtube.com/watch?v=_MQS-kIGY2Y
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/legal-pop.php3


 

 

40. Нормативні акти України в бібліотечній і суміжних галузях. Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського : веб-сайт. URL : http://www.nbuv.gov.ua/node/819 

(дата звернення: 10.09.2022) 

 

41. Нормативно-правові та регламентуючі документи. Одеська національна наукова 

бібліотека : веб-сайт. URL : http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=119 (дата звернення: 

09.09.2022) 

 

 

Корисні посилання 

 
42. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклад. : Галевич О. К., 

Штогрин І. М. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. 

б-ка. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2008. – 20 с. - Режим доступу : 

https://ftfsite.ru/wp-content/files/Library_Standart.pdf 

 

 Згідно з Указом Держкомітету України з питань технічного регулювання і 

споживчої політики від 10.11.2006 р. № 322 з 1 липня 2007 року в Україні діє 

міждержавний стандарт ДСТУ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання”. Нововведений стандарт відповідає ГОСТові 

7.1-2003 і є базовим для складання бібліографічного опису всіх видів документів. 

 

43. ДСТУ 3582:2013 Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила : чинний з 2013-08-22. – Київ : 

Мінекономрозвитку України, 2014. – 15 с. – (Національний стандарт України) - Режим 

доступу : https://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3582_2013.pdf 

 

 Цей національний стандарт відповідає ISO 4:1984. На заміну ДСТУ 3582-97 

 

44. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : чинний з  

2016-07-01. – Київ, 2015. – 37 с. – (Національний стандарт України) - Режим доступу : 

https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf  

 

 Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і 

неопублікованих документах незалежно від носія інформації. Це стандарт для 

оформлення наукової роботи. 

 

45. Визначення УДК. Universal Decimal Classification. Summary : веб-сайт. URL: 

https://udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y (дата звернення: 18.09.2022) 

http://www.nbuv.gov.ua/node/819
http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=119
https://ftfsite.ru/wp-content/files/Library_Standart.pdf
https://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3582_2013.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf
https://udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y

