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   Динамізм перетворень, державна політика у освітній сфері, 
необхідність адаптації до впливу мінливого світу формують 
нову парадигму діяльності бібліотек вищих навчальних закладів 
(ВНЗ), вимагають постійних корегувань своєї стратегії, цілей і 
завдань. 
   Інновації стали невід’ємною частиною бібліотечного життя. 
Вони допомагають бібліотекам стати конкурентоздатними, 
запроваджувати нові бібліотечні послуги, формувати 
позитивний імідж в суспільстві.   
   Інноваційна діяльність бібліотек ВНЗ спрямована на 
систематичне стимулювання розвитку бібліотек шляхом 
змістовного структурно-організаційного оновлення, технічної і 
технологічної модернізації всіх процесів, а також позитивних 
змін у свідомості бібліотекарів. 
   Мета бюлетеня «Сучасний інноваційний розвиток бібліотек 
вишів» – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з масивом 
документів за темою. Бібліографічний бюлетень включає  описи 
статей з фахових періодичних видань, які знаходяться у фонді 
науково-технічної бібліотеки.  
 
   Література групується за алфавітом прізвищ авторів 
публікацій, які друкувалися протягом 2011-2014 рр. у фахових 
періодичних виданнях. 
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                     «Інноваційна діяльність – це гарно організована, 

раціанальна і систематична робота» 
                                                                 П. Друкер. 

 
 
Бабічева О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці 
вищого навчального закладу / О. Бабічева // Бібл. вісн. – 2013. – 
№ 3. – С. 13-15.  
У статті показано, як застосування інформаційних технологій, 
а саме, автоматизованої реєстрації читачів, електронного 
каталогу, електронного замовлення літератури, комунікаційної 
служби «Бібліотечний форум» дає змогу бібліотеці 
університету на високому рівні забезпечувати навчальний та 
науково-дослідний процеси, постійно розширювати аудиторію 
користувачів. 
 
 
Бакуменко Л. Корпоративні інституціональні репозитарії 
бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до 
наукових публікацій / Л. Бакуменко // Вісн. Кн. палати. – 2012. – 
№ 10. – С. 18-22. 
Аналізується зарубіжний та національний досвід створення 
корпоративних бібліотечних тематичних та інституціональних 
електронних архівів (репозитаріїв), розглядаються перспективи 
їхнього розвитку в Україні. 
 
 
Баньковська І. Як Могилянська бібліотека інформує про нові 
надходження через електронний каталог / І. Баньковська // Бібл. 
форум України. – 2011. – № 4. – С. 14-16. 
У статті представлено сервіси з доставки інформації про нові 
надходження через електронний каталог Наукової бібліотеки 
Національного університету «Києво-Могилянська академія». 
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Барабаш С. Модерація заходів у роботі з громадськістю та 
персоналом як комплексна форма менеджменту в бібліотеках / С. 
Барабаш // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 5. – С. 20-22. 
У статті досліджуються теоретичні аспекти модераційної 
діяльності як комплексної форми організації керівництва 
колективом та досвід практичного застосування технології 
модерації в бібліотечному менеджменті. Визначено роль і 
функції ключової фігури – модератора публічних заходів 
(конференцій, семінарів, засідань «круглого столу» тощо), 
вимоги до нього, ступінь загальної психологічної і фахової 
підготовки, інструментарій модератора. Проілюстровано 
досвід, набутий бібліотеками вищих навчальних закладів 
України. 
 
 
Білоус В. Лінгвістичне забезпечення – важливий аспект 
діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського / В. Білоус // Вісн. 
Кн. палати. – 2013. – № 3. – С. 14-17. 
У статті висвітлено значення лінгвістичного забезпечення для 
формування уніфікованого пошукового образу документа та 
створення електронного каталогу. На досвіді бібліотеки 
Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського показано методику формування 
авторитетного файла «Предметні рубрики», вивчення та 
впровадження методики координатного індексування у роботу 
бібліотеки вищого навчального закладу.  
 
 
Білоус В. Проблеми обліку електронних документів у сфері 
бібліотечної статистики / В. Білоус // Бібл. форум України. – 
2014. – № 3. – С. 25-27. 
У статті висвітлено деякі питання бібліотечної статистики, 
розглянуто проблему обліку електронних документів. 
Запропоновано досвід роботи бібліотеки Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського щодо обліку мереживих електронних ресурсів. 
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Богун Н. Назустріч користувачам: віртуальна довідка в 
комунікаційному середовищі (за матеріалами зарубіжної 
періодики) / Н. Богун // Бібл. планета. – 2013. – № 4. – С. 9-11. 
У публікації розповідається про стрімкий розвиток віртуальної 
довідки, яка викликає велику увагу світової бібліотечної 
громадськості. Проведено різноманітні дослідження, 
намагаючись  визначити  на якому рівні сьогодні перебуває ця 
бібліотечна послуга, її особливості та ін. 
 
 
Болдырев П. А. Функциональная модель управления процессом 
формирования фонда библиотеки вуза / П. А. Болдырев // Науч. и 
техн. б-ки. – 2012. – № 4. – С. 22-29. 
Предложена технология интегрированной обработки данных, 
связанных с учебными и библиотечно-библиографическими 
процессами, для формирования фонда рабочих программ 
дисциплин специальностей и расчета показателей 
книгообеспеченности ученого процесса в интегрированной 
информационно-аналитической системе вуза. Представлена 
модель управления процессом формирования фонда библиотеки 
вуза на основе мониторинга книгообеспеченности ученого 
процесса и востребованности литературы.  
 
 
Бондаренко В. Мобільні технології у бібліотеці QR-код / В. 
Бондаренко // Бібл. вісн. – 2014. –№ 6. – С. 28-32.  
Висвітлюється впровадження у практику бібліотечного 
обслуговування інноваційних мобільних технологій. Розкрито 
суть, специфіку використання бібліотеками QR–кодів у 
контексті розширення спектру послуг і залучення нових 
користувачів. Визначено основні тенденції та перспективи 
розвитку бібліотечних сервісів на основі QR–кодів. 
 
 
Вараксіна Н. Створення галузевої електронної бібліотеки у 
Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. 
Сухомлинського / Н. Вараксіна // Бібл. вісн. – 2013. – № 5. – С. 3-
9. 
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У статті окреслено головні напрями формування галузевої 
електронної бібліотеки, визначено основні технологічні рішення, 
які прийняті щодо програмних продуктів, форматів даних, 
надання доступу тощо. 
Вергунов В. Інноваційна діяльність – запорука успішного 
розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек / 
В. Вергунов // Бібл. вісн. – 2014. – № 1. – С. 3-7. 
У статті розглядаються теоретичні аспекти бібліотечних 
інновацій, їх типологізація, особливості реалізації, узагальнено 
досвід інноваційної діяльності Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних 
наук України (ННСГБ НААН) України – Головного науково-
методичного і координаційного центру в єдиній системі 
бібліотек агропромислового комплексу (АПК) України. 
 
 
Водолазька С. Традиції та інновації у світовому 
університетському книговиданні / С. Водолазька // Вісн. Кн. 
палати. – 2012. – № 3. – С. 15-18. 
У статті розкриваються особливості університетського 
книговидання у світі. Проводиться аналіз ключових проблем 
університетських видавництв, наводяться принципи та моделі 
роботи, характеризується їхня структура. Визначаються 
особливості редакторської підготовки видань. 
Характеризуються проблеми експорту та збуту видань. 
Встановлюються інноваційні тенденції в університетському 
книговиданні. 
 
 
Войцеховська М. Buzz – маркетинг як інструмент популяризації 
сучасних бібліотечних послуг: досвід польських бібліотек / М. 
Войцеховська // Бібл. вісн. – 2012. – № 1. – С. 21-27. 
У статті йдеться про поширення механізмів buzz – маркетингу 
на книжковому ринку та у сфері надання бібліотечних послуг. 
Автор, спираючись на результати досліджень, виокремлює 
основні чинники, які посилають дію нового методу популяризації 
бібліотечної діяльності. 
 
 



 8 

Гавеля О. Культорологічний аналіз читацьких інтересів 
обдарованої молоді вищих навчальних закладів України / О. 
Гавеля // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 3. – С. 48-51; № 4. – С. 40-
43. 
У статті наведено результати соціологічного аналізу читацьких 
інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України. 
Автором поглиблено досліджуються художні та наукові 
потреби сучасної студентської молоді. На конкретних 
прикладах здійснено культурологічний аналіз їхніх читацьких 
інтересів. 
  
 
Гладкая И. Медиатека как эффективное средство визуализации 
учебного процесса / И. Гладкая, И. Пылаева // Бібл. форум 
України. – 2011. – № 4. – С. 16-17. 
Авторы рассматривают современные определения понятия 
«медиатека». Раскрывают ее роль и значение для визуализации 
ученого процесса в вузе. 
 
 
Головащук  А. Систематичний каталог у світлі інформаційних 
технологій / А. Головащук // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 8. – С. 
16-18. 
У публікації розглянуто питання функціонування 
систематичного каталогу в сучасних реаліях розвитку 
інформаційних технологій. Висвітлено його суть і місце як 
впорядкованого відображення фонду бібліотеки. Проаналізовано 
основні функції систематичного каталогу: 
фондовідображувальну, інформаційно-пошукову, освітню, 
пізнавальну. 
 
 
Грабар Н. Мультимедійні технології та їхній вплив на 
комунікацію в освіті / Н. Грабар // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 6. 
– С. 20-22. 
У сучасних умовах глобальної інформатизації надзвичайно 
популярними стають мультимедійні комунікації. З’ясовуються 
їхні особливості та вплив на розвиток медіаосвіти. 
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Грабарь Н. Г. Современное информационное пространство и 
формирование информационных потребностей пользователей / Н. 
Г. Грабарь, Т. Б. Соколовская // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 
12. – С. 13-16. 
Освещен опыт работы Научной библиотеки Харьковского 
национального технического университета сельского хозяйства 
им. Петра Василенко. 
 
 
Грищенко Т. Наукова бібліотека в інформаційно-освітньому 
просторі вищого навчального закладу. Аспекти інтегральної 
взаємодії / Т. Грищенко, Н. Етенко // Вища шк. – 2011. – № 1. – С. 
59-66. 
Про Інтеграційні процеси, пошук нових інформаційних ніш та 
форм роботи бібліотечного підрозділу , які дають змогу 
накопичувати інтелектуальний та соціальний капітал 
Харківського національного університету радіоелектроніки.  
 
 
Губар Д. Бібліотека в бібліотеці: архівні колекції 
університетської книгозбірні / Д. Губар // Бібл. вісн. – 2013. – № 
4. – С. 35-39. 
У статті зроблено стислий екскурс в історію виникнення 
архівів. На прикладі бібліотеки Переяслав-Хмельницького ДПУ 
ім. Григорія Сковороди розглядається новий напрям роботи 
університетської бібліотеки – створення архівного фонду. 
Представлені біографічні дані про власників архівних колекцій, 
стисло розкривається їх наповненість. 
 
 
Добко Т. Довідково–бібліографічне обслуговування в 
електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // 
Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 11-23. 
У статті розкриваються сутність і перспективи розвитку 
довідково–бібліографічного обслуговування в електронному 
середовищі, досліджується термінологія, що використовується 
для позначення сучасної бібліографічної діяльності, показано 
дедалі зростаючу роль електронних довідкових служб у 
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задоволенні інформаційних потреб віддалених користувачів 
бібліотек.  
 
Довгань О. Функціонування інформації в контексті діяльності 
служби «Віртуальна бібліографічна довідка» – об’єднаного 
проекту освітянських бібліотек  / О. Довгань // Вісн. Кн. палати. – 
2013. – № 2. – С. 21-24. 
Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена 
потребою розгляду поняття інформації у математичній 
парадигмі в контексті функціонування віртуальних 
бібліографічних служб, що дало проаналізувати їхню діяльність 
у емпіричному дискурсі. Окреслено основні джерела надходження 
інформації до індивіда на прикладі діяльності «Віртуальної 
бібліографічної довідки» ДНПБ України імені В.О. 
Сухомлинського як одного з інформаційних каналів, що 
актуалізовані в сучасному українському суспільстві.   
 
 
Донець В. Використання електронних баз даних у сучасній 
бібліотеці вищого навчального закладу / В. Донець // Бібл. вісн. – 
2013. – № 3. – С. 36-38. 
У статті розкривається вплив сучасних інформаційних ресурсів 
на освітній та науковий процеси у вищому навчальному закладі 
та використання наукових баз даних на прикладі роботи 
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. 
 
 
Доценко О. Ф. Библиотека и образование: векторы 
взаимодействия / О. Ф. Доценко // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 
4. – С.18-21. 
Рассмотрена деятельность Научной библиотеки Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии, направленная 
на продвижение информационных ресурсов и услуг в 
образовательную среду академии. Представлены формы и 
методы обучения пользователей методике поиска информации в 
электронных базах данных.  
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Журавльова І. Бібліотеки вишів Харківського зонального 
методичного об’єднання: на якість роботи / І. Журавльова // Бібл. 
вісн. – 2013. – № 3. – С. 3-8. 
На прикладі роботи наукових бібліотек державних вищих 
навчальних закладів ІІІ-ІV  рівнів акредитації Харківського 
зонального методичного об’єднання розглядаються питання 
впливу новітніх технологій на якість  роботи бібліотек, 
впровадження АБІС у роботу книгозбірень, що принципово 
змінило їх діяльність, зокрема трансформувало традиційні 
бібліотечні сервіси. 
 
 
Журавльова І. «Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість 
роботи»: нотатки після конференції / І. Журавльова, В. 
Сидоренко // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 41- 47. 
З 22 до 26 квітня 2013 року на базі Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна і Науково-технічної бібліотеки Полтавського 
національного технологічного університету імені Юрія 
Кондратюка відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість 
роботи». Було розглянуто комплекс проблем, актуальних для 
розвитку бібліотечної справи. 
 
 
Захарова Г. М. Управление авторскими правами при создании 
репозитариев открытого доступа / Г. М. Захарова // Науч. и техн. 
б-ки. – 2011. – № 9. – С. 60-70. 
Рассмотрены практические вопросы применения ГК РФ при 
ведении репозитария вуза: способы регулирования 
правоотношений авторов с издателями, использование 
некоторых технических средств защиты авторских прав. 
 
 
Іваницька Т. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – 
нові можливості / Т. Іваницька, Н. Фадєєва // Вища шк. – 2011. – 
№ 4. – С. 113-122. 
У статті розповідається про впровадження інноваційних 
технологій, створення комфортних умов для користувачів, що 
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дало змогу підняти якість та престиж бібліотеки Одеського 
державного економічного університету. 
 
Іващенко В. Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах мережі 
освітянських бібліотек: результати дослідження / В. Іващенко, Р. 
Палійчук // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 1. – С. 24-27. 
У статті розглянуто проблему зберігання бібліотечного фонду, 
за результатами анкетування проаналізовано досвід мережі 
освітянських бібліотек, порушено питання щодо створення 
інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу. 
 
 
Калініна Н. Бібліотека та авторське право: знати і дотримуватися 
/ Н. Калініна // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С.15-17. 
У статті подається аналіз законодавчої бази України у сфері 
інтелектуальної власності та надаються рекомендації щодо 
застосування норм авторського права в бібліотечній практиці. 
 
  
Каратыгина Т. Ф. Формирование межкультурной толерантности 
студентов – будущих специалистов в сфере библиотечно-
информационного обслуживания / Т. Ф. Каратыгина // Науч. и 
техн. б-ки. – 2012. – № 10. – С. 16-21. 
Обоснована необходимость формирования межкультурной 
толерантности как важного профессионального качества 
специалистов, работающих в библиотечно-информационной 
сфере. Рассмотрен, в частности, опыт МГУКИ. 
 
 
Кирій С. Культурно-просвітницька діяльність Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. 
Сухомлинського як засіб розкриття інтегрованого галузевого 
інформаційного ресурсу / С. Кирій // Бібл. вісн. – 2013. – № 4. – 
С. 47-53. 
У статті висвітлено досвід ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинського з розкриття інтегрованого галузевого 
інформаційного ресурсу засобами культурно-просвітницької 
роботи: за допомогою круглих столів, педагогічних читань, 
педагогічних рад, книжкових виставок, екскурсій та ін. 
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Киричок И. Вузовское виртуальное сообщество: миссия 
библиотеки в социальных сетях / И. Киричок, О. Русанова, К. 
Тесленко // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С.18-20.  
В статье представлена роль социальных медиа и социальных 
сетей в деятельности библиотеки. 
 
 
Кіщак Т. Використання електронних ресурсів наукової 
бібліотеки Національного університету біоресурсів і 
природокористування України / Т. Кіщак, О. Ткаченко // Бібл. 
вісн. – 2011. – № 2. – С. 17-20. 
У статті розглядається проблематика використання 
електронних ресурсів у бібліотеці Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. Висвітлюється 
досвід наукової бібліотеки університету. 
 
 
Клименко О. Основні напрями діяльності бібліотек вишів 
Міністерства культури України на сучасному етапі / О. 
Клименко, Н. Бачинська // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 38-45. 
У статті розглянуто традиційні та інноваційні напрями 
діяльності бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації  в умовах реформування системи вищої освіти 
держави, зокрема книгозбірень Київського національного 
університету культури і мистецтв, Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, Харківської державної 
академії культури, Луганського державного інституту культури 
і мистецтв.  
 
 
Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки 
університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної 
професії / Т. Колесникова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 11. – С. 
21-22. 
У статті визначено нові ознаки інноваційної моделі 
університетської  бібліотеки та з’ясовано чинники глибокої 
інтелектуалізації бібліотечної професії на основі аналізу 



 14 

діяльності науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна. Досліджено, що інформатизація 
спричинила зміну лінійної комунікаційної моделі діяльності 
університетської бібліотеки на нелінійну (інтеракційну).   
 
 
Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки 
університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної 
професії / Т. Колесникова // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 1. – С. 
19-24. 
У результаті реалізації комплексного проекту «Впровадження 
інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої 
інтелектуалізації бібліотечної професії» (2009-2012) визначено 
нові ознаки інноваційної моделі університетської бібліотеки, які 
характеризують її вихід на новий рівень продукування, 
нагромадження, зберігання і розповсюдження інформації та 
знань.  
 
 
Колесникова Т. Еволюція комунікаційних моделей діяльності 
бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації / Т. Колесникова // Бібл. 
вісн. – 2013. – № 2. – С. 17-24. 
Досліджуються тенденції розвитку комунікаційних моделей 
діяльності бібліотек (КМДБ) ВНЗ України в умовах 
інформатизації та їх інтеграції в єдиний комунікаційний простір 
інформаційного суспільства. КМДБ розглядається як сукупність 
цілеспрямованих процесів обміну основними комунікаційними 
засобами (документами, інформацією, знаннями) у відповідних 
формах, що передаються комунікаційними каналами, 
відтворюються у відповідних схемах руху комунікаційних 
потоків та визначаються певними зв’язками в межах існуючих 
комунікаційних середовищ (згідно зі станом розвитку бібліотек 
ВНЗ). 
 
 
Колесникова Т. Формування комунікаційних відносин при 
організації бібліотекою інституційного депозитарію ВНЗ / Т. 
Колесникова // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 7. – С. 15-18. 
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У статті розглянуті комунікаційні відносини, які виникають при 
застосуванні різних моделей комунікації в процесі організації 
бібліотекою інституційного депозитарію ВНЗ. Відзначається 
посилення в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів мас-
медійної комунікації.   
 
 
Косачова О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної 
бібліотеки / О. Косачова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 10.– 
С.15-18. 
Проведено кількісно-якісний аналіз буктрейлерів, створених 
фахівцями провідних бібліотек Східної України; проаналізовано 
сучасні класифікації; розкрито базові функції; виявлено резерви 
підвищення комунікаційного впливу бібліотечного буктрейлеру на 
реципієнта. 
 
 
Коханова І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів 
соціальної реклами / І. Коханова // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 
6. – С. 21-24. 
Розглядається культурно-просвітницька діяльність бібліотек як 
засіб популяризації ідей, характерних для соціальної реклами; 
розкривається її сутність. 
 
 
Кравчук Н. Співробітництво медичних бібліотек в міжнародному 
просторі / Н. Кравчук // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 
48-50.  
У статті представлений огляд основних тем, які 
висвітлювалися на Міжнародній науково-практичній конференції 
«Співпраця та партнерство медичних бібліотек України в 
сучасному інформаційному просторі» в науковій бібліотеці 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. 
Пирогова. 
 
 
Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі 
медіа споживання: рецептивний аналіз / Т. Крайнікова  // Бібл. 
вісн. – 2013. – № 2. – С. 30-35. 



 16 

У статті йдеться про особисте сприйняття друкованої книги і 
читання сучасним українським медіаспоживачем. Рецептивний 
аналіз виконаний на матеріалах інтернет-дискурсу. 
 
 
Кудінова Н. Інноваційні процеси в сучасній бібліотеці / Н. 
Кудінова // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 32-33. 
В системі підвищення кваліфікації відбувся семінар «Інноваційні 
процеси в сучасній бібліотеці: організація структура, ресурси», 
який дозволив бібліотекарям поміркувати над питаннями, якою 
повинна бути сучасна бібліотека, в якому напрямку розвиватися 
і як використовувати в своїй діяльності інноваційні технології. 
 
 
Куриленко Т. Бібліотека університету: історія, сучасність, 
перспективи / Т. Куриленко // Вища шк. – 2012. – № 1. – С. 117-
125. 
Стаття присвячена історії та сьогоденню бібліотеки 
Київського національного економічного університету. 
Висвітлюються основні етапи створення сучасної бібліотеки 
ВНЗ та напрямки її діяльності на майбутні роки. 
 
 
Курбан О. Соціальні мережі як інструмент у галузі PR / О. 
Курбан // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 10. – С. 45-47. 
Розглянуто сучасний рівень розвитку технологій Web2.0.  
Визначено роль та місце соціальних медіа в роботі PR–фахівців. 
Систематизовано інструменти сучасного SMM – менеджера. 
 
 
Лазоренко Ю. Маркетинговий складник діяльності наукових 
бібліотек аграрних вишів / Ю. Лазоренко // Бібл. вісн. – 2013. – № 
4. – С. 17-24. 
У статті розкривається досвід використання вітчизняними 
науковими бібліотеками аграрних вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації 
маркетингових підходів у бібліотечно-інформаційній, 
інформаційно-бібліографічній, культурно-просвітницькій 
діяльності.  
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Лазоренко Ю. Рекламна діяльність наукових бібліотек 
вітчизняних аграрних вишів / Ю. Лазоренко // Бібл. вісн. – 2014. – 
№ 2. – С. 24-29. 
У статті розкривається досвід рекламної діяльності – найбільш 
ефективного маркетингового засобу просування інтелектуальної 
продукції, бібліотечно-інформаційних послуг наукових бібліотек 
аграрних вищих навчальних закладів України. 
 
 
Ланде Д. Електронна бібліотека як середовище адаптивного 
агрегування інформації / Д. Ланде, О. Баркова // Бібл. вісн. – 
2013. – № 2. – С. 12-17.  
Автори статті пропонують узагальнену схему функціонування 
мережі електронних бібліотек, яка ґрунтується на феномені 
конвергенції двох напрямів діяльності бібліотеки – 
обслуговування користувачів і формування фонду. 
Розглядаються окремі параметри мережі електронних 
бібліотек, дається оцінка інтенсивності поповнення фонду 
електронної бібліотек у складі пірингової бібліотечної мережі. 
 
 
Левченко Н. С чего начинается качество? / Н. Левченко // Бібл. 
форум України. – 2012. – № 2. – С. 11-13. 
В статье показаны первые шаги внедрения системы 
менеджмента качества в библиотеке Харьковского торгово-
экономического института Киевского национального торгово-
экономического университета. 
 
 
Лесюк О. Бібліотека Академії митної служби України – важлива 
ланка в системі інформатизації освіти / О. Лесюк // Вісн. Кн. 
палати. – 2012. – № 7. – С. 12-15.  
Послідовно викладено та обґрунтовано фактори 
інтелектуалізації сучасного освітнього простору України, серед 
яких головним організаційним осередком є ВНЗ. Поєднання 
фундаментальної науки у ВНЗ і науково-педагогічної практики 
створює новий соціальний інтелект нації. Умовою 
професіоналізації сучасної вищої освіти в Україні стає її 
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інформаційне забезпечення через використання світових та 
національних інформаційних ресурсів. 
 
 
Лисенко Л. Бібліотека ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»: сторінки історії / Л. Лисенко // 
Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 38-42. 
У статті розглядаються основні етапи становлення бібліотеки 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі». Розкривається процес перетворення бібліотеки ВНЗ у 
сучасний високотехнологічний інформаційний центр. 
 
 
Лисенко Л. Формування фонду медіадокументів та тенденції їх 
використання в бібліотеці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» / Л. Лисенко, В. Глухова // Бібл. 
форум України. – 2012. – № 2. – С. 14-15. 
У статті викладено результати дослідження, яке проводилося 
бібліотекою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» в рамках виконання науково-дослідної 
роботи «Функціонування єдиного інтегрованого 
автоматизованого комплексу бібліотеки ВНЗ  в умовах 
трансформаційних суспільних змін», щодо формування фонду та 
тенденцій використання медіа документів у бібліотеці.  
 
 
Лобановська І. Взаємодія освітянських бібліотек України у 
формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: 
організаційний аспект / І. Лобановська // Вісн. Кн. палати. – 2014. 
– № 9. – С. 16-20. 
Проаналізовано форми міжбібліотечної взаємодії та 
інтегрування бібліотечних ресурсів і сервісів. 
 
 
Лупіка Л. Стратегічне управління розвитком бібліотеки вищого 
навчального закладу / Л. Лупіка // Бібл. форум України. – 2013. –  
№ 2. – С. 4-5. 
У статті окреслено загальні підходи до стратегічного 
планування розвитку бібліотеки вищого навчального закладу. 
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Лупіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної 
роботи бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Лупіка // Бібл. 
форум України. – 2012. – № 2. – С. 22-24. 
У статті представлено досвід роботи наукової бібліотеки 
Харківського національного технічного університету сільського 
господарства ім.. П.Василенка та інформацію про Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти культурно-
просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних 
закладів». 
 
 
Макеєва І. Організація системи підвищення кваліфікації 
співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України: 
історія та сучасний стан / І. Макеєва // Вісн. Кн. палати. – 2012. –  
№ 6. – С. 12-16. 
У статті висвітлюються основні завдання функціонування 
структури підвищення кваліфікації співробітників бібліотек 
вищих навчальних закладів України, яка являє собою комплексну 
систему додаткової освіти, що дає бібліотекарям змогу 
оперативно адаптуватися до соціальних та виробничих змін, 
одержувати нові знання та розширювати наявні. 
 
 
Малиновська В. Культурно-просвітницька діяльність 
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна / В. Малиновська // Бібл. вісн. – 
2013. – № 3. – С. 39-42. 
У статті висвітлюється пріоритетні напрями культурно-
просвітницької ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна упродовж 2011-
2013рр. 
 
 
Мамонтова Е. Г. Управление библиотечными процессами и 
ресурсами на основе технологий ИРБИС64 / Е. Г. Мамонтова, Е. 
В. Терскова // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 11. – С. 82-89. 
Рассмотрены основные библиотечные процессы, управление 
которыми в Научной библиотеке Сибирского государственного 
технологического университета осуществляется на основе 
технологий системы ИРБИС. 
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Мар’їна О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / 
О. Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 8. – С. 19-21. 
Статтю присвячено дослідженню новітніх віртуальних форм 
соціальної активності бібліотек у мережному середовищі. 
Запропоновано низку рекомендацій щодо їхнього просування у 
сфері соціальних медіа. 
 
 
Мар’їна О. Інструментальні методи моделювання поведінки 
користувачів та критерії ранжування науково-інформаційних 
порталів у веб-просторі / О. Мар’їна, А. Струнгар // Бібл. вісн. – 
2014. – № 4. – С. 22-26. 
Спираючись на критерії «поведінки» користувача, автори 
розглядають основні засади SEO–оптимізації з ранжування веб-
ресурсів у пошукових системах. Охарактеризовано 
інструментальні методи моделювання поведінки користувачів. 
Пропонуються рекомендації щодо внутрішньої оптимізації 
науково-інформаційних порталів для підвищення рейтингів 
позицій у веб-середовищі. 
 
 
Мелентьева Е. Ю. Изучение удовлетворенности пользователей 
качеством библиотечного обслуживания: опыт работы Научной 
библиотеки Витебского государственного университета им. П. М. 
Машерова / Е. Ю. Мелентьева // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 8. 
– С. 28-32. 
Опыт Научной библиотеки Витебского государственного 
университета им. П. М. Машерова по организации и проведению 
анкетирования студентов в рамках системы менеджмента 
качества. 
 
 
Михайленко И. И. Создание межвузовской электронно-
библиотечной системы / И. И. Михайленко // Науч. и техн. б-ки. – 
2013. – № 4. – С. 52-59. 
Рассмотрен опыт создания межвузовской электронно-
библиотечной системы, проанализировано соответствие ее 
контенента требованиям Министерства образования и науки 
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РФ к информационному обеспечению образовательного и научно-
исследовательского процессов в вузах. 
 
 
Назаровець С. Репозитарії вищих навчальних закладів України у 
системі наукової комунікації / С. Назаровець // Вісн. Кн. палати. – 
2012. – № 8. – С. 25-30. 
Висвітлено результати проведеного за допомогою пошукової 
машини Google Scholar  та пошукової системи Solomono 
дослідження репозитаріїв вищих навчальних закладів України. 
 
 
Наконечна О. Наукова бібліотека як джерело інформації про 
нормативно-правові засади формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців / О. Наконечна // Вісн. Кн. 
палати. – 2012. – № 12. – С. 16-19. 
У статті висвітлено роль наукової бібліотеки як джерела 
інформації про нормативно-правові засади формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та 
аудиту аграрних ВНЗ, здійснено аналіз законодавства та 
нормативних документів у галузі вищої освіти. 
 
 
Ніколаєнко Н. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього 
інформаційного простору ВНЗ / Н. Ніколаєнко // Вища шк. – 
2013. – № 5. – С. 48-59. 
У статті висвітлюється історія та досвід роботи Наукової 
бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії. 
Розкривається її роль у формуванні науково-освітнього 
інформаційного простору ВНЗ. 
 
 
Ніколаєнко Н. Ефективне управління сучасною бібліотекою в 
умовах структурно-функціональних змін / Н. Ніколаєнко // Вісн. 
Кн. палати. – 2014. – № 12. – С. 20-23. 
Досліджено питання організації управлінської праці бібліотечних 
менеджерів. 
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Новікова Т. Методична робота на допомогу реалізації ефективної 
стратегії управління змінами в бібліотеках ВНЗ / Т. Новікова, Л. 
Лупіка // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 34-37. 
У статті висвітлюються напрямки методичної діяльності, яка 
все більше трансформується в оперативну систему підтримки 
прийнятих рішень під час виникнення нестандартних проблем в 
управлінні сучасною бібліотекою ВНЗ.  
 
 
Ониксимова Л. Современные тенденции в области 
информационного обеспечения научных работников и студентов 
Украинской академии банковского дела Национального банка 
Украины / Л. Ониксимова // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – 
С. 24-26. 
Статья посвящена реализации Научной библиотекой 
Украинской академии Банковского дела Национального банка 
Украины инновационной модели информационного обеспечения 
образовательного и научного потенциала академии. 
 
 
Остапенко Г. Формат комунікаційного середовища студентів 
КНУКіМ у мережі Інтернет: соціологічне опитування / Г. 
Остапенко // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 4. – С. 47-51. 
Проведено соціологічне опитування серед студентів Київського 
національного університету культури та мистецтв щодо 
перебування в комунікаційному середовищі мережі Інтернет. 
Предметом анкетування стало вивчення їхнього ставлення до 
формування віртуального середовища спілкування та інтернет-
залежності.  
 
 
Петрина Н. Бібліотека відкрита для світу / Н. Петрина // Бібл. 
форум України. – 2012. – № 1. – С. 25-27. 
У статті представлено досвід роботи бібліотеки Української 
академії банківської справи Національного банку України 
(м.Суми) як інформаційно-освітнього і культурно-мистецького 
центру регіону.  
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Петровская Л. Библиотека – центр культурно-просветительской 
работы в университете / Л. Петровская // Бібл. форум України. – 
2012. – № 4. – С. 17-22. 
В статтье представлена многогранная культурно-
просветительская деятельность Научной библиотеки Южного 
филиала Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины «Крымского агротехнологического 
университета».  
 
 
Печеная А. В. Массовая работа современных университетских 
библиотек / А. В. Печенная // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 8. – 
С. 9-16. 
Рассказ о формах и методах массовой работы Сумского 
областного методического объединения библиотек вузов. 
 
 
Прохоренко О. Електронна доставка документів у Державній 
науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. 
Cухомлинського: досвід упровадження / О. Прохоренко, Т. 
Павленко // Бібл. вісн. – 2014. – № 2. – С.12-16. 
У статті узагальнено досвід ДНПБ України імені В. О. 
Cухомлинського щодо упровадження в роботу МБА, ДД нової 
послуги – електронної доставки документів (ЕДД). Визначено 
перспективи використання цієї інноваційної сервісної послуги для 
задоволення потреб віддалених користувачів. 
 
 
Пяткова І. Електронні інформаційно-комунікаційні технології в 
роботі бібліотеки / І. Пяткова // Бібл. форум України. – 2013. – № 
2. – С. 35-38. 
Розглянуто діяльність Наукової бібліотеки Української 
інженерно-педагогічної (НБ УІПА) академії в світлі 
впровадження електронних інформаційно-комунікативних 
технологій. Визначено основні складові системи електронних 
комунікацій бібліотеки, засоби її входження у світовий 
інформаційний простір.  
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Ржеуський А. В. Впровадження комплексу маркетингових 
комунікацій у НТБ Національного університету «Львівська 
політехніка» / А. В. Ржеуський, Н. Э. Кунанець // Вісн. Кн. 
палати. – 2013. – № 8. – С. 17-21. 
Висвітлено досвід використання маркетингових засобів у 
бібліотеці вищого навчального закладу як невід’ємної складової 
освітньо-виховного процесу. Розглянуто ефективність 
застосування зв’язків з громадкістю у формуванні іміджу 
бібліотечного інституту.  
 
 
Рибальченко О. Використання програмного забезпечення для 
формування єдиного інформаційного простору в бібліотеці / О. 
Рибальченко // Бібл. форум України. – 2013. – № 2. – С. 8-10. 
У статті розкрито досвід застосування АІБС ІРБІС для 
забезпечення всіх процесів роботи бібліотеки, подано переваги 
нової версії ІРБІС-64. 
 
 
Романуха З. Віртуальне довідково-бібліографічне 
обслуговування у провідних університетських бібліотеках 
західного регіону України / З. Романуха // Вісн. Кн. палати. – 
2013. – № 7. – С. 30-33. 
У статті проаналізовані віртуальні довідкові служби, подані на 
сайтах бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону 
України, висвітлено організацію їхньої роботи. 
 
 
Романуха З. Університетські бібліотеки України в соціальних 
мережах / З. Романуха // Бібл. вісн. – 2014. – № 1. – С. 12-16. 
У статті проаналізовано основні напрями та шляхи подальшого 
удосконалення взаємодії вітчизняних університетських бібліотек 
і соціальних мереж. 
 
 
Самотый Р. С. Материально-техническая база библиотеки вуза в 
ракурсе внедрения инновационных технологий / Р. С. Самотый // 
Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 9. – С. 51-59. 



 25 

Рассмотрены теоретические вопросы организации и 
модернизации библиотечного пространства. Показано влияние 
инновационных технологий на материально-техническую базу 
библиотеки: здание, комплекс инженерных средств, 
оборудование и мебель. 
 
 
Самохвалова О. Упровадження АБІС Absotheque Unicode в 
університетській бібліотеці / О. Самохвалова // Бібл. вісн. – 2013. 
– № 3. – С. 22-26. 
У статті аналізується процес упровадження нової АБІС у 
бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна, де склалися власні традиції ведення електронного 
каталога і автоматизованого обслуговування читачів, де вся 
робота установи підпорядковується навчальному та науковому 
процесам. Розглядаються етапи поступового переходу на нове 
бібліотечне програмне забезпечення Absotheque Unicode. 
 
 
Серікова С. Ефективні форми бібліотечної роботи / С. Серікова, 
О. Тарлінська / Бібл. планета. – 2014. – № 3. – С.22-25. 
Про впровадження нових форм роботи, поліпшення 
інформаційного сервісу, внесення ефективних змін, котрі б 
відповідали новим очікуванням і потребам різних категорій 
користувачів в організації їх роботи, навчання, дозвілля. 
 
 
Струнгар В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно- 
понятійний аспект / В. Струнгар // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – 
С.23-27. 
У статті досліджується термінологічно-понятійний апарат 
бібліотечного складника в системі суспільного використання 
соціальних медіа. Аналізується інформаційно-бібліотечне 
середовище, що утворилося у процесі застосування нових 
соціальних медіа. Розкривається зміст таких понять, як медіа, 
нові медіа, соціальні медіа, бібліотека 2.0, технології веб 2.0.  
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Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як 
інструмент прискорення опрацювання даних / В. Стунгар // Вісн. 
Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 28-30. 
У пропонованій статті досліджуються різні питання 
розроблення і створення інформаційно-пошукових систем 
бібліотеки, які здатні в автоматизованому режимі отримувати 
дані із електронних документів з метою їхнього впровадження у 
науково-інформаційний процес.  
 
 
Тлюстен Ф. К. Библиотека вуза как общедоступный центр 
правовой и социально значимой информации / Ф. К. Тлюстен // 
Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 7. – С. 28-32. 
На примере научной библиотеки Адыгейского государственного 
университета рассмотрена роль библиотеки в организации 
информационной составляющей социально-культурной среды 
региона.  
 
 
Трачук Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела 
електронного довідково-бібліографічного обслуговування / Л. 
Трачук // Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 29-32.  
У статті аналізуються основні етапи підготовки 
вебліографічних посібників, розглядаються їх різновиди, 
визначається роль цього важливого довідково-бібліографічного 
ресурсу у професійній діяльності бібліотекарів , зокрема в 
обслуговуванні користувачів. 
 
 
Чуканова С. Довідкова служба: шлях від традиційного до 
віртуального / С. Чуканова // Бібл. форум України. – 2012. – № 4. 
– С. 8-11. 
У статті аналізується робота довідкової служби Наукової 
бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», зокрема віртуальної довідки. 
 
 
Швалб М. Створення бібліографічних посібників – основний 
напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського 



 27 

національного університету імені В. Н. Каразіна / М. Швалб, В. 
Грамма, С. Глибицька // Бібл. вісн. – 2013. – № 3. – С. 30-35. 
У статті розкриваються основні напрями бібліографічної 
діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. 
 
 
Шелестова А. Електронна навчальна документація як змістовна 
складова веб-сайту ВНЗ / А. Шелестова // Вісн. Кн. палати. – 
2013. – № 7. – С. 33-37. 
У статті розглянуто призначення, характеристики, 
особливості та переваги електронної навчальної документації як 
змістовної складової веб-сайту вищого навчального закладу. 
 
 
Шепетуха Л. Онлайнові послуги в бібліотеці / Л. Шепетуха // 
Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 20-21. 
У статті висвітлено досвід роботи онлайнової інформаційно-
довідкової служби «Бібліотечний консультант» бібліотеки ВНЗ 
Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі. 
 
 
Шкира О. Просторова модель бібліотеки вишу / О. Шкира // 
Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 43-47. 
У статті розкривається пріоритетний напрям діяльності 
книгозбірні ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» - моделювання 
бібліотечного простору, здатного забезпечити всебічні 
інформаційні потреби учасників навчально-виховного процесу. 
Юхновец Т. С. Информационные ресурсы библиотек в системе 
удовлетворения информационных потребностей студентов вуза 
(по материалам социологического исследования) / Т. С. Юхновец 
// Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 4. – С. 12-17. 
Представлены итоги социологического исследования,  
проведенного на базе Библиотеки Института журналистики 
Белорусского государственного университета с целью 
углубленного изучения взаимодействия библиотек в 
формировании образовательных информационных ресурсов.  
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Ярошенко Т. Аналіз використання електронних ресурсів 
студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі 
використання баз даних EBSCO в НаУКМА) / Т. Ярошенко, С. 
Чуканова // Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – С. 9-14. 
У статті  проаналізовано активність та ефективність 
використання електронних ресурсів бази даних EBSCO 
студентами гуманітарних спеціальностей. 
 
 
Ярошенко Т. Відкритий доступ – шлях до присутності України у 
світовій науковій спільноті / Т. Ярошенко // Вища шк. – 2011. – 
№ 3. – С. 47-51. 
У статті розповідається про важливий проект ELibUkr 
«Електронна бібліотека України: Створення центрів знань в 
університетах України», який розмістив створений архів 
ELibUkr-OA, що забезпечує вільний безперешкодний доступ до 
актуальних наукових досліджень науковців України.   
 
 
Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх 
роль у науковій комунікації: перші двадцять років / Т. Ярошенко 
// Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 3-10. 
У статті відкритий доступ до наукової інформації (через 
створення журналів відкритого доступу та інституційних чи 
тематичних репозитаріїв) розглядається як найбільш 
ефективний шлях розвитку наукової комунікації на сучасному 
етапі. Дається всебічна характеристика депозитаріїв, 
розкриваються їх особливості, різновиди, змістовне наповнення , 
функціональне навантаження.  
 
 
 

У нашому житті є три константи —  
     це зміна, вибір та принципи.»  

                                                                                     Стівен Кові 
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