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ВСТУП  

Дослідження стану бібліотечно-інформаційного 

забезпечення фахівців освітянської галузі мережею 

освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки 

України та Національної академії педагогічних наук 

України є одним із провідних напрямів науково-

методичної діяльності Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (далі 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського), на яку 

покладено функції головного координаційного науково-

методичного центру мережі. Проведення щорічного 

моніторингу статистичних показників змісту роботи 

кожної бібліотеки та окремого виду книгозбірень в 

цілому, дає змогу розробляти стратегію їхнього 

подальшого інноваційного розвитку і таким чином 

активізувати діяльність бібліотек мережі. 

У 2019 р. в рамках наукового дослідження 

„Науково-методичні засади розвитку освітянських 

бібліотек як важливого складника освітнього 

середовища” підготовлено черговий випуск 

статистичного довідника «Провідні освітянські 

бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності». У 

виданні представлено результати аналізу статистичної 

інформації про діяльність 65 провідних освітянських 

бібліотек  упродовж  2017 – 2018 рр. – ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського, Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівська обласна науково-педагогічна 

бібліотека», Науково-педагогічної бібліотеки міста 

Миколаєва, спеціальних наукових бібліотек установ 

НАПН України, бібліотек обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти (далі ОІППО), 

бібліотек закладів вищої освіти (далі ЗВС) III-IV р. а. 

педагогічного та інженерно-педагогічного профілів. На 

підставі проведеного аналізу зроблено висновки та 

підготовлено рекомендації щодо оптимізації діяльності 

провідних освітянських бібліотек у контексті створення 

інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу. 

Структурно видання складається з двох розділів. У 

першому розділі подано аналітичні огляди діяльності 

окремих видів освітянських бібліотек, що дає змогу 
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відстежувати динаміку змін у їх роботі, зокрема, 

виявляти позитивні зрушення і напрацювання у 

поточному році та готувати рекомендації щодо усунення 

існуючих проблем.  

Другий розділ видання – це узагальнена 

інформація про спільну діяльність ДНПБ України                   

ім. В. О .Сухомлинського та провідних освітянських 

бібліотек мережі, зокрема з питань щодо формування, 

зберігання й використання фондів, бібліотечно-

інформаційного й бібліографічного обслуговування 

користувачів, впровадження інформаційно-

комунікативних технологій, кадрового забезпечення, 

співпраці освітянських бібліотек зі створення зведеного 

електронного галузевого бібліографічного й 

реферативного ресурсу.  

У 2019 р. до Довідника включено новий розділ 

«Видавнича діяльність провідних освітянських бібліотек 

протягом 2016–2018 рр.», де представлено видавничу 

продукцію провідних освітянських бібліотек, 

бібліографічний запис та анатація в авторському 

виконанні та посилання на електронний ресурс.   

Довідкове видання розраховано на фахівців 

провідних освітянських бібліотек України, наукових 

працівників, спеціалістів, які здійснюють бібліотечно-

інформаційне забезпечення педагогічної науки і освіти.  

Укладачі висловлюють вдячність керівникам 

бібліотек за своєчасне подання статистичних даних про 

діяльність своїх установ. Аналітичні дані, представлені у 

звіті стануть в нагоді фахівцям провідних освітянських 

бібліотек України, науковим працівникам, спеціалістам, 

які здійснюють бібліотечно-інформаційне забезпечення 

педагогічної науки, освіти й практики. 
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1.1. Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека 

та Миколаївська науково-педагогічна бібліотека 

1.1.1. Аналітична інформація 

Комунальний заклад Львівської обласної ради „Львівська 

обласна  науково-педагогічна бібліотека” (далі – ЛОНПБ) та 

Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва (далі – МНПБ) 

потужні галузеві книгозбірні мережі освітянських бібліотек МОН 

України та НАПН України, які забезпечують бібліотечно-

бібліографічне обслуговування користувачів для максимального 

задоволення їхніх інформаційних потреб і запитів та виконують у 

своїх регіонах функції науково-методичних центрів. 

Головною метою діяльності цих бібліотек є задоволення 

фахових інформаційних потреб науково-педагогічних, 

педагогічних та управлінських кадрів, учителів, студентів, 

учнівської молоді. ЛОНПБ і МНПБ сприяють підвищенню 

ефективності наукових досліджень у галузі освіти, розвитку 

методик викладання навчальних предметів, упровадженню 

передового педагогічного досвіду в практику роботи закладів 

освіти, також підвищенню професійного і загальнокультурного 

рівня різних категорій користувачів. 

Формування та використання інформаційних ресурсів 

Аналіз поданої статистичної інформації свідчить, що на 

початок 2019 року бібліотечний фонд ЛОНПБ нараховував  

431,2 тис. прим.( на 3 % менше ніж у 2016 році), а фонд МНПБ – 

91,7 тис. прим. (на 2 % менше ніж у 2016 році). 

Основну частину фондів обох бібліотек складають книжки 

та брошури: у ЛОНПБ їх нараховує понад  343,9 тис. прим. (80 % 

загальної кількості документів), у МНПБ – близько 57,6 тис. прим. 

(63 % загальної кількості документів). Періодичні видання 

складають п'яту частину бібліотечного фонду ЛОНПБ (понад            

86,9 тис. прим., що становить 20% від загального фонду) та 

третину бібліотечного фонду МНПБ (понад 34 тис. прим., що 

становить 37% від загального фонду). 

Аналіз фондів бібліотек за цільовим призначенням показав, 

що у ЛОНПБ переважають навчальні видання – близько 289,7 тис. 

прим. (67 %). У фонді МНПБ найбільшу кількість складають 

літературно-художні видання – понад 56,5 тис. прим. (62 %), а 

навчальних видань – близько 24,2 тис. прим. (26 %). У ЛОНПБ 

літературно-художні видання займають друге місце, їх налічується 

понад 64,4 тис. прим. (15 %). Наукова література у ЛОНПБ  

становить 18 %  (77,3  тис. прим.), у МНПБ –  11% (понад 10,5 тис. 

прим. 

Кількість документів українською мовою складають у 

ЛОНПБ близько 186,9 тис. прим (43 %), однак більшість 

документів російськомовна, їх понад  226,4 тис. прим. (53 %). У 
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МНПБ переважають україномовні  видання – понад 48,6 тис. прим. 

(53 %), російськомовних – 42,3 тис. прим. (46 %).  

Процес комплектування є основою початкового етапу 

роботи бібліотеки з формування бібліотечного фонду, від якого 

залежить вся бібліотечно-інформаційна діяльність. 

Аналіз  показників  кількості нових надходжень до фондів 

бібліотек за останні три роки свідчить, що у ЛНПБ щорічно 

зростає кількість нових надходжень: 2018 р. – 3566 прим., 2017 р. – 

3538 прим., 2016 р. – 3514 прим. На жаль, до фонду МНПБ 

щорічно надходить все менше нових документів: 2018 р. – 2303 

прим., 2017 р. – 2338 прим., 2016 р. – 2626 прим. Коефіцієнт 

оновлення фондів становить у ЛОНПБ – 0,8 %, у МНПБ – 2,5 %. 

Формування фонду електронних документів – одне з 

актуальних завдань сучасної бібліотеки, однак, відповідно до 

статистичних звітів, в обох книгозбірнях майже відсутні 

електронні документи. У ЛОНПБ фонд електронних видань 

залишається незмінним протягом двох років і налічує 354 

документи (0,08 %), у МНПБ – 58 документів (0,06 %), що на 45 

прим. менше порівняно з попереднім роком. 

Аналізуючи джерела надходжень нових документів до 

бібліотек, слід зазначити, що два роки поспіль одним з основних 

джерел наповнення фонду ЛОНПБ є дарунки авторів, читачів і 

видавців (2018 рік – 34%, 2017 рік – 41 %). У 2017 році більше 

половини нових документів надійшло за рахунок „інших” джерел, 

однак, у 2018 році фонд поповнили більш ніж на дві тисячі видань 

(57 %) за власні кошти бібліотеки. Також ЛОНПБ останні два роки 

активно використовує можливості обмінно-резервних фондів для 

оновлення своїх інформаційних ресурсів (2018 рік – 224 прим., 

2017 рік – 119 прим.).  

Як і в попередні роки, основним джерелом поповнення 

фонду МНПБ залишається придбання документів за рахунок 

коштів бібліотеки (2018 рік – 87%, 2017 рік – 78 %). Решта 

надходжень надійшли в дарунок від авторів, установ, громадських 

і політичних об’єднань, видавництв. Слід зазначити, що бібліотека 

вже два роки поспіль не користується можливостями обмінно-

резервних фондів.  

Викликає занепокоєння той факт, що останні роки відсутнє 

централізоване забезпечення бібліотек. Жодного примірника не 

надійшло за рахунок редакційних структур, обласних державних 

адміністрацій, міськрад.  

Моніторинг нових надходжень документів за галузями 

знання показав, що в обох книгозбірнях більше половини нових 

видань – література з питань педагогіки та психології. Впродовж 

2018 року до ЛОНПБ надійшло 2008 прим. цих документів            

(55 %), до фонду МНПБ – 1392 прим. (57 %). На другому місці за 

кількістю надходжень є література з суспільних наук: ЛОНПБ – 



 12 

425 прим. (11 %), МНПБ – 655 прим. (28 %). На третьому місці в 

ЛОНПБ художня література – 464 прим. (14 %), а в МНПБ - 

видання з літературознавства та мовознавства - 126 прим. (5 %). 

Проаналізувавши нові надходження літератури за видами 

можна стверджувати, що обидві бібліотеки впродовж останніх 

років комплектують фонд переважно періодичними виданнями, а 

саме до  ЛОНПБ у 2018 р. надійшло 2032 прим. цих документів  

(56 %), що на 20 % більше ніж у 2017 році (1056 прим.); до фонду 

МНПБ у 2018 р. надійшло –1883 прим. періодичних видань (82 %), 

2017 році - 1811 прим. (77 %). На другому місці серед загальної 

кількості нових надходжень у книгозбірнях протягом двох років – 

книжки та брошури: у ЛОНПБ близько  43 %, у МНПБ  до 20 %. 

Слід зауважити, що відповідно до статистичних показників, до 

бібліотек впродовж останніх років не надійшло жодного 

автореферату дисертацій та електронних документів, однак обидві 

книгозбірні мають електронні бібліотеки, що в свою чергу 

передбачає поповнення їх електронними ресурсами.  

Моніторинг статистичних показників нових надходжень за 

цільовим призначенням свідчить, що протягом двох років МНПБ 

віддавала перевагу навчальним документам, оскільки їхня частка в 

загальній кількості нових надходжень становила щорічно більше 

50 %. Літературно-художні видання - близько 15 % (2018 рік – 193 

прим., 2017 рік – 312 прим.), частка наукової літератури становила 

5 % (2018 рік – 67 прим., 2017 рік – 76 прим.). 

У ЛОНПБ впродовж двох років більше половини  нових 

документів – це літературно-художні видання (2018 рік – 835 

прим., 2017 рік – 1449 прим.) Кількість навчальної літератури  у 

2018 році зросла до 640 прим. (42%), у 2017 році цей показник був 

значно нижчий – 95 прим. (3%). Майже не змінився обсяг 

надходжень наукової літератури – 59 прим. (4 %), у 2017 р. цей 

показник становив 38 прим. (6 %).  

Викликає занепокоєння низький відсоток надходження до 

книгозбірень наукової літератури, оскільки бібліотеки є єдиними 

науково-педагогічними інформаційними центрами у своїх 

регіонах. 

Аналіз надходження нових документів за мовами показав, 

що впродовж останніх років при комплектуванні фонду обидві 

бібліотеки віддають перевагу україномовним виданням. Так, у 

2018 р. до фонду ЛОНПБ надійшло 3456 прим. документів 

українською мовою, що становить 97 % загальної кількості нових 

надходжень, до фонду МНПБ – 1681 прим. (72 %).  

Протягом двох років бібліотеки проводили вилучення 

застарілих, зношених та неактуальних видань, зокрема із  фонду 

МНПБ вилучено 6077 прим., у тому  числі 2294 прим. книжок і 

брошур та 3738 прим. періодичних видань. З фонду ЛОНПБ 
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вилучено протягом двох років 22076 прим., з них 21438 прим. 

книжок і брошур та 638 прим. періодичних видань.   

Отже, аналіз діяльності ЛОНПБ і МНПБ щодо формування 

фондів дає підстави стверджувати, що робота бібліотек у цьому 

напрямі на сучасному етапі розвитку комп'ютерних технологій та 

впровадження їх в усі сфери життя суспільства потребує 

перебудови традиційної структури комплектування, оскільки 

з’являється велика кількість електронних ресурсів,  які мають бути 

облікованими для максимального забезпечення інформаційних 

потреб користувачів у процесі наукової, професійної, освітньої, 

загальнокультурної та інших видів діяльності. 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

Одним з пріоритетних напрямів роботи ЛОНПБ і МНПБ є 

оперативне забезпечення інформаційних потреб усіх категорій 

користувачів з метою задоволення потреб удосконалення їх 

науково-дослідної, викладацької, навчальної, загальнокультурної 

та інших видів діяльності. Аналіз кількості користувачів за єдиною 

реєстраційною картотекою показав, що впродовж двох років у 

ЛОНПБ цей показник збільшився на 101 і становить 6072 особи, у 

МНПБ він навпаки зменшився на 27 і становить 5031 особа.  

Найчисельнішими групами користувачів у ЛОНПБ, як і в 

попередньому році, залишаються студенти вищих навчальних 

закладів – 2465 осіб (40 % загальної кількості користувачів за 

єдиною реєстраційною картотекою) та вчителі – 1515 осіб (25 %).  

У МНПБ на першому місці вчителі – 2095 осіб (41 %),  на другому 

місці – користувачі категорії „інші” – 1435 осіб (28 %).  

Користувачів-бібліотекарів у  ЛОНПБ  7 %, у МНПБ – 8 %. Жодна 

з бібліотек не надала відомостей щодо кількості віддалених 

користувачів. 

Моніторинг показників відвідувань книгозбірень свідчить, 

що за останній рік у ЛОНПБ кількість відвідувань збільшилась на 

8,1 тис. і становить більше 50 тис. відвідувань, в тому числі значно 

зросла й кількість віртуальних відвідувань (2016 р. – 15 тис.,          

2018 р. – 26 тис.). У МНПБ чітко прослідковується щорічне 

зниження показника відвідуваності (2016 р. – 35 тис., 2017 р. –  

32,7 тис., 2018 р. – 32,3 тис.), що спричинене  зниженням кількості 

звернень на портал бібліотеки майже на 4 тис. порівняно з 2016 р.  

Проаналізувавши показники використання інформаційного 

ресурсу, слід зазначити, що кількість книговидач у обох 

бібліотеках зросла в порівнянні з 2016 роком. Впродовж останніх 

двох років  в бібліотеці МНПБ кількість книговидачі щороку 

збільшувалась і становить більше 102 тис. прим., в той час як у 

бібліотеці ЛОНПБ показник збільшився останнього року і 

становить майже 124 тис. прим.   

Аналіз кількості книговидач за галузями знань у 

бібліотеках свідчить про те, що, найбільшим попитом 
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користувалися документи з педагогіки та психології:  87,2 тис. 

прим. (68 % загальної кількості книговидачі) у ЛОНПБ та 67 тис. 

прим. (66 %)  у МНПБ. На другому місці у ЛОНПБ – документи із 

суспільних наук – 10,6 тис. прим. (8 %), а у МНПБ – художня 

література – 18 тис. прим. (17 % загальної кількості книговидачі). 

Кількість виданих документів з бібліотекознавства та 

бібліографознавства у ЛОНПБ становить понад 2,3 %, а в МНПБ – 

близько 1,1 % загальної кількості книговидачі. 

Важливою формою бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів є використання МБА та ЕДД.  

Однак, жодних відомостей щодо основних показників цієї роботи 

бібліотека ЛОНПБ не надала, що може свідчити про ненадання 

бібліотекою цих послуг або про відсутність належного обліку цих 

послуг. В бібліотеці МНПБ надано лише показник кількості 

дистанційних користувачів ЕДД – 4, отримано 4 замовлення, 

відправлено 11 електронних документів.  

Довідково-бібліографічна діяльність 

Важливим напрямом діяльності ЛОНПБ і МНПБ упродовж 

двох років була довідково-бібліографічна робота, яка тісно 

пов’язана з бібліотечно-інформаційним обслуговуванням 

користувачів, створенням довідково-інформаційних ресурсів та 

довідково-пошукового апарату як засобу організації доступу до 

ресурсів. 

Робота в цьому напрямі здійснювалася шляхом ведення і 

редагування традиційного довідково-пошукового апарату 

(каталогів і картотек), і поповненням власних ЕК новими 

бібліографічними записами. Станом на 01.01.2019  року обсяг ЕК 

ЛОНПБ збільшився на 25 тис. бібліографічних записів і становив 

понад 107 тис. записів. На веб-сайті МНПБ продовжувалося 

формування зведеного ЕК бібліотек м. Миколаєва, участь у якому 

беруть МНПБ, Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького, 

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна, 

Центральна бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко, 

Наукова бібліотека Миколаївського національного університету 

ім. В. О. Сухомлинського, Миколаївська обласна бібліотека для 

юнацтва та бібліотека Миколаївського філіалу Київського 

національного університету культури і мистецтв. Упродовж двох 

років працівники МНПБ ввели до свого ЕК близько 20 тис. 

бібліографічних записів, після чого його обсяг становив майже 

298 тис. записів.  

Аналіз показників виконання усних і письмових 

бібліографічних довідок, що є одним з важливих напрямів роботи 

бібліотек із забезпечення інформаційних потреб усіх категорій 

користувачів, показав, що протягом двох років ЛОНПБ надала 

своїм користувачам 10 тис. довідок, кількість довідок, наданих 
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користувачам МНПБ – майже 1 тис.  Інформацію щодо кількості 

довідок, наданих через сервіс «Віртуальна довідка» відсутня.   

В обох бібліотеках діяла система інформаційного 

обслуговування, зорієнтована на індивідуальне та групове 

інформування освітян регіону. Кількість індивідуальних абонентів 

ВРІ в ЛОНПБ незмінна протягом останніх років і становить  5 

абонентів, яким надано по 5 повідомлень щорічно. Кількість 

групових абонентів третій рік поспіль не змінюється – 2 групових і 

відповідно 4  повідомлення груповим абонентам. У бібліотеці 

МНПБ кількість індивідуальних абонентів останнього року 

збільшилася на 2 абонента і становить 6 користувачів, а групових – 

зменшилося до 3 абонентів (2017 р. – 6). 

З метою популяризації та розкриття бібліотечних фондів, 

поточного інформування про нові надходження обидві бібліотеки 

організовували книжкові виставки (як самостійні, так і у рамках 

днів інформації, наукових конференцій, семінарів, днів 

бібліографії тощо). У 2018 році працівниками ЛОНПБ було 

підготовлено 125 тематичних виставок (з них лише 2 було 

представлено на сайті бібліотеки). У бібліотеці МНПБ проведено 

35 виставок, 4 з яких були віртуальні. 

Одна з важливих складових довідково-бібліографічної 

роботи є підготовка і розповсюдження власної бібліографічної 

продукції.  

Упродовж двох років фахівцями ЛОНПБ підготовлено 4 

бібліографічних покажчики, 9 рекомендаційних бібліографічних 

списків літератури, 92 бібліографічних огляди. Фахівці МНПБ 

підготували 9 бібліографічних покажчиків, 11 списків нових 

надходжень та 19 бібліографічний оглядів.  Свою бібліографічну 

продукцію книгозбірні презентують на власних сайтах.  

Матеріально-технічне оснащення 

Аналіз матеріально-технічного забезпечення бібліотек 

показав, що останнього року комп’ютерний парк ЛОНПБ 

зменшився на 1 одиницю і налічує 12 комп’ютерів, які підключено 

до мережі Інтернет. Кількість АРМ у бібліотеці 12, у т. ч. 10 – для 

співробітників, 2 – для користувачів. МНПБ у 2018 році 

збільшилася кількість комп’ютерів на 11 і становить 24 одиниці. 

Усі комп’ютери підключено до мережі Інтернет. Кількість АРМ – 

22, з них для співробітників – 11, для користувачів – 11. В обох 

бібліотеках для зручності користувачів було організовано 

безкоштовний доступ до Інтернету за допомогою технології Wi-Fi. 

Задля автоматизації бібліотечних процесів, підвищення 

рівня обслуговування користувачів, формування власних 

інформаційних електронних ресурсів та інтегрування їх в 

розподілені корпоративні ресурси ЛОНПБ і МНПБ 

використовували відповідне програмне забезпечення – САБ 

«ІРБІС». Обидві бібліотеки  висвітлюють свою діяльність та 
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надають вільний доступ до ЕК на власних сайтах, крім того у 

ЛОНПБ на сайті є доступ до електронної бібліотеки. 

Отже, аналіз стану формування електронних ресурсів 

ЛОНПБ та МНПБ показав, що бібліотеки мають достатній власний 

потенціал і знайшли своє місце у всесвітній мережі Інтернет. 

Проте для забезпечення належної роботи користувачів у 

сучасному інформаційному середовищі необхідно активізувати 

роботу щодо розвитку дистанційних форм обслуговування й 

оперативного доступу до власних ресурсів та зовнішніх джерел 

інформації. 

Науково-методична робота 

Робота із шкільними бібліотеками є одним із важливих 

напрямів науково-методичної діяльності обох книгозбірень. Як 

методичний центр шкільних бібліотек м. Миколаєва МНПБ 

займалась вивченням їхньої роботи, надавала індивідуальні та 

групові консультації з усіх питань діяльності, а для ознайомлення з 

новими матеріалами про роботу шкільних бібліотек близького та 

далекого зарубіжжя проводила Дні фахівця, представляла інтереси 

шкільних бібліотек в обласній бібліотечній асоціації.  

ЛОНПБ здійснювала науково-методичне забезпечення 

шкільних бібліотек м. Львова та Львівської області.  Упродовж 

звітного року фахівці ЛОНПБ читали лекції на курсах підвищення 

кваліфікації шкільних бібліотекарів: „Шкільна бібліотека – 

інформаційний та культурно-просвітницький центр школи”, 

„Основи бібліотечно-бібліографічних знань”, «Впровадження УДК 

в практику роботи шкільної бібліотеки»). 

Підсумовуючи науково-методичну роботу ЛОНПБ та 

МНПБ слід зазначити, що організаційно-методична координаційна 

діяльність щодо інноваційного розвитку шкільних бібліотек 

регіонів здійснюється книгозбірнями на високому професійному 

рівні.  

Кадрове забезпечення  

Протягом двох останніх років кількість працівників в обох 

бібліотеках зменшилася. Станом на 01.01.2019 р. у штаті ЛОНПБ 

працювало 19 осіб, всі на повну ставку, у  МНПБ – 16 фахівців, з 

них на повну ставку – 15. Якісний склад кадрів у бібліотеках не 

змінився: із бібліотечною освітою в МНПБ працює 11 осіб (68 %), 

у ЛОНПБ – 3 особи (2 %). Досвід  роботи переважної більшості 

фахівців – понад 20 років: 9 осіб (40 %) у ЛОНПБ та 11 осіб (60 %) 

у МНПБ, з досвідом роботи від 10 до 20 років у ЛОНПБ працює 5 

осіб, у МНПБ – 2 особи, зі стажем до 10 років у ЛОНПБ – 5 осіб, у 

МНПБ – 5, з досвідом роботи до 3 років у  МНПБ – 2 особи. 

Особливої актуальності для МНПБ набуває питання 

ефективності та якості підвищення кваліфікації кадрів, оскільки, 

як свідчать звітні документи, протягом останніх двох років  

навчання працівники бібліотеки не проходили. Проте підготовка й 
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перепідготовка в галузі бібліотечної справи й бібліографії 

необхідні як дипломованим фахівцям бібліотеки, так і тим 

практикам, які не мають спеціальної бібліотечної освіти.  

На відміну від МНПБ у ЛОНПБ упродовж двох років на 

курсах підвищення кваліфікації навчалися 5 працівників.  

Читання фахової літератури є пріоритетним напрямом 

самоосвіти, з цією метою ЛОНПБ передплачує 8 назв українських 

періодичних видань з питань бібліотекознавства,   

бібліографознавства, книгознавства, документознавства  та 

інформаційної діяльності. МНПБ передплачувала лише газети 

„Шкільна бібліотека плюс” та „Шкільний бібліотекар”. ДНПБ 

України  ім. В. О. Сухомлинського є головним науково-

методичним центром мережі освітянських бібліотек МОН України 

та НАПН України, одним із завдань якого є формування системи 

освіти бібліотечних фахівців освітянських книгозбірень.  

Важливою ділянкою цієї роботи є проведення семінарів і 

конференцій та долучення провідних  бібліотек мережі до спільної 

організації заходів. У травні 2018 р. Науково-педагогічна 

бібліотека м. Миколаєва була співорганізатором та  приймаючою 

стороною Всеукраїнського науково-практичного семінару 

„Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному 

суспільстві”, а у вересні на базі ЛОНПБ проведено панельну 

дискусію "Бібліотека Нової української школи: реалії та 

перспективи", що проходила в рамках 25-го Міжнародного 

Форуму видавців у Львові та IX Львівського міжнародного 

бібліотечного форуму. Слід наголосити на високому рівні 

підготовки та проведення заходів, залучення до участі в їх роботі 

широкого кола бібліотечних фахівців  

Висновки 

Моніторинг діяльності ЛОНПБ і МНПБ протягом двох 

останніх років засвідчив, що вони є надпотужними науково-

педагогічними інформаційними центрами у своїх регіонах. Вони 

забезпечують інформаційну підтримку розвитку педагогічної 

науки та освіти у Львівській і Миколаївській областях, 

популяризують її досягнення і практичні напрацювання під час 

різноманітних науково-практичних заходів для освітян, через 

власностворені БД з актуальних питань розвитку психолого-

педагогічної науки, бібліографічні посібники й науково-методичні 

матеріали, тематичні книжкові виставки (у т.ч. електронні) тощо. 

Активна популяризаторська діяльність, а також 

переорієнтування роботи бібліотек на напрями, що підвищують 

оперативність доступу до інформації, вже другий рік поспіль 

сприяє збільшенню загальної кількості відвідувань (у т.ч. 

віртуальних) лише в бібліотеці ЛОНПБ.  

Водночас, основними проблемними питаннями бібліотек 

залишаються неналежне матеріально-технічне забезпечення, 
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недостатнє фінансування та зниження кількості нових надходжень 

до бібліотечних фондів. Слід звернути увагу на низький показник  

кількості наукових видань серед нових надходжень, а також 

документів на електронних носіях.  

З метою розширення можливостей бібліотек щодо 

інформаційного забезпечення потреб користувачів регіонів ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського як головний координаційний та 

науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН 

України та НАПН України рекомендує: 

 продовжувати й удосконалювати співпрацю з ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського та провідними 

книгозбірнями мережі у створенні галузевого бібліографічного 

й реферативного ресурсу, формуванні зведених 

бібліографічних баз даних; 

 активізувати роботу щодо поповнення фондів 

електронними документами; 

 розвивати і впроваджувати форми дистанційного 

обслуговування користувачів; 

 для поповнення власних фондів ширше 

використовувати потенціал книгообміну з провідними 

бібліотеками країни та іншими бібліотеками; 

 ЛОНПБ активніше використовувати можливості 

МБА та ЕДД та створити на власному сайті онлайнову 

довідкову службу; 

 вирішити питання щодо належного комплектування 

фондів науковими виданнями та вишукати можливості для 

передплати доступу до зовнішніх джерел наукової, освітньої 

та суспільної інформації;  

 систематично надсилати власну бібліографічну та 

методичну продукцію до фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського; 

 МНПБ активізувати роботу з підвищення 

кваліфікації та вдосконалити систему професійного навчання 

працівників бібліотеки. 

 для ознайомлення з передовим досвідом та 

інноваціями в роботі бібліотек України використовувати БД 

„Бібліотечна справа” ЕК ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, яка містить ресурс з питань 

бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності та матеріали за  

рубрикою "Бібліотечному фахівцю" офіційного сайту ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. 
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1.1.2. Статистична інформація 

Таблиця 1. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (станом на 01.01.2019) 

Бібліотека 

Наявність фонду (прим.) Надходження (прим.) Вибуття (прим.) Використання фонду (прим.) 

2016 2017 2018 
Дина-

міка 
2016 2017 2018 

Дина-

міка 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Дина-

міка 

ЛОНПБ 446191 437541 431219 -14972 3514 3538 3566 +52 3143 12188 9888 122236 120772 123786 +1550 

МНПБ 93160 91417 91724 -1436 2626 2338 2303 -323  4081 1996 101616 101849 101932 +316 

УСЬОГО: 539351 528958 522943 -16400 6140 5876 5869 -271 3143 16269 11884 223852 222621 225718 +1866 

 

Таблиця 2. КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ТА ВІДВІДУВАНЬ, ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ (станом на 01.01.2019) 

Бібліотека 

Користувачі за ЄРК 

Відвідування 

Відносні показники 
Кількість відвідувань 

у т.ч. віртуальних 

відвідувань 

2016 2017 2018 
Дина

-міка 
2016 2017 2018 

Дина-

міка 
2016 2017 2018 

О
б

ер
т
а

н
іс

т
ь

 

К
н

и
г
о
-

за
б

ез
п

еч
ен

іс
т
ь

 

Ч
и

т
а

н
іс

т
ь

 

В
ід

в
ід

у
в

а
н

іс
т
ь

 

ЛОНПБ 5 971 5 946 6072 +101 41 879 31 717 50020 + 8141 15 139 7 894 26070 0,29 71,02 20,39 8,24 

МНПБ 5 058 5 132 5031 -27 35 691 32 730 32388 -3303 16 183 12 051 12775 1,11 18,23 20,26 6,44 

УСЬОГО: 11 029 11 078 11103 +74 77 570 64 447 82408 +4838 31 322 19 945 38845 0,70 44,62 20,32 7,34 
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Таблиця 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (станом на 01.01.2019) 

Бібліотка 

Технічне забезпечення 

П
р

о
г
р

а
м

н
е 

за
б
ез

п
еч

ен
н

я
 Електронні ресурси 

П
р

ед
ст

а
в

н
и

ц
т
в

о
  
  
в

 

Ін
т
ер

н
ет

 

Н
а
я

в
н

іс
т
ь

 н
а
 с

а
й

т
і 

ел
ек

т
р

о
н

н
о
г
о
 

к
а
т
а
л

о
г
у

 

Н
а
я

в
н

іс
т
ь

 н
а
 с

а
й

т
і 

ел
ек

т
р

о
н

н
о
ї 

б
іб

л
іо

т
ек

и
 

Н
а
я

в
н

іс
т
ь

 н
а
 с

а
й

т
і 

р
еп

о
зи

т
а
р

ію
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

к
о
м

'п
ю

т
ер

ів
 

Кількість АРМ 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

к
о
м

'п
ю

т
ер

ів
, 
щ

о
 

м
а
ю

т
ь

 д
о
ст

у
п

 д
о
 

Ін
т
ер

н
ет

 

В
л

а
сн

і 
Б

Д
 

З
а
п

и
си

 в
 Е

К
 

в
в

ед
ен

о
 з

а
п

и
сі

в
 

за
 р

ік
 

Для спів 

робіт-

ників 

Для 

користу-

вачів 

ЛОНПБ 12 10 2 12 
ІРБІС 

64 
36 107001 11856 сайт так так  

МНПБ 24 11 11 24 
ІРБІС 

64 
4 297970 11772 сайт так   

УСЬОГО: 36 21 13 36  40 404971 23628     

 

Таблиця 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (станом на 01.01.2019) 

Бібліотка 

Кількість 

бібліотечних 

працівників 

За освітою За стажем роботи Кількість 

працівників, які 

працюють на 

повну ставку 
Повна 

вища 

у т.ч. 

бібліо-

течна 

Базова 

вища 

у т.ч. 

бібліо-

течна 

Неповна 

вища 

до 3-х 

років 

до 10-ти   

років 

до 20 

років 

понад 

20 

років 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ЛОНПБ 22 22 19 17 3   2  5 5 9 17 16 19 

МНПБ 20 16 16 14 11   2 2 1 2 11 17 15 15 

УСЬОГО: 42 38 35 33 14   4 2 6 7 20 34 31 34 
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1.2. Спеціальні наукові бібліотеки установ Національної 

академії педагогічних наук України 

1.2.1. Аналітична інформація 

До мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН 

України входить 6 спеціальних наукових книгозбірень установ 

Національної академії педагогічних наук України .  

 спеціальна наукова бібліотека імені А. Ф. Залевської 

Інституту психології ім. Г. C. Костюка НАПН України;  

 спеціальна наукова бібліотека Інституту педагогічної 

освіти та освіти дорослих НАПН України; 

 спеціальна наукова бібліотека Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України; 

 спеціальна наукова бібліотека Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України; 

 спеціальна наукова бібліотека державного вищого 

навчального закладу «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (ДВНЗ «УМО» НАПН України); 

 спеціальна наукова бібліотека Навчально-наукового 

центру професійно-технічної освіти НАПН України 

(ННЦ ПТО НАПН України).  

Головною метою діяльності цих бібліотек є формування 

профільних документних ресурсів та інформаційно-бібліотечне 

забезпечення наукових досліджень установ, на базі яких вони 

функціонують. 

Формування та використання інформаційних ресурсів 

Аналіз звітних документів свідчить, що станом на 

01.01.2019 p. сукупний фонд спеціальних наукових бібліотек 

установ НАПН України налічував майже 280,3 тис прим. 

Найбільші за обсягом фонди зосереджено в бібліотеці ДВНЗ 

«УМО» НАПН України (106 тис. прим.) та бібліотеці імені 

А. Ф. Залевської Інституту психології ім. Г. C. Костюка НАПН 

України (99 тис. прим.). 

Основну частину фондів бібліотек складають книжки та 

брошури -  250,6 тис. прим. (89 % загальної кількості документів), 

Періодичні видання складають 2 %  бібліотечного фонду.  

Відповідно до статистичних звітів, лише чотири книгозбірні  

мають у своїх фондах електронні документи. У бібліотеці 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 

фонд електронних видань налічує 12 документів (0,3 %), у 

бібліотеці Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН 

України – 30 документів (0,02 %), у бібліотеці ДВНЗ «УМО» 

НАПН України – 12 документів (0,01 %), бібліотеці Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України – 2 документи.  

Аналіз фондів бібліотек за цільовим призначенням показав, 

що в усіх бібліотеках переважають наукові видання (більше 50%) 
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навчальних видань – близько 23 %), літературно-художні видання 

– понад 14 %.  

Кількість документів українською мовою становить близько 

87,4 тис. прим (31 %), однак більшість документів російськомовна, 

їх понад  89,6 тис. прим. (32 %).  

Аналіз надходження нових документів до фондів бібліотек 

установ НАПН України протягом двох років свідчить, що кількість 

нових видань збільшилася і становить загалом 3776 прим., що на 

1689 примірників більше, ніж у 2016 році. Детальний аналіз цього 

показника в різних бібліотеках показав, що збільшення нових 

надходжень відбулося в бібліотеках ДВНЗ «УМО» НАПН України 

(1142 прим.)  та ННЦ ПТО НАПН України (758 прим.). Одночасно 

зменшилася кількість нових надходжень в бібліотеці Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України (-105 прим.) та в 

бібліотеці імені А. Ф. Залевської Інституту психології ім. 

Г. C. Костюка НАПН України (- 126 прим.).  

Аналіз нових документів за джерелами їх надходжень 

показав, що в останні роки, основним джерелом поповнення 

бібліотечних фондів наукових установ НАПН України були 

подарунки від авторів, установ, читачів, організацій – 39 % від 

загальної кількості надходжень. За кошти установ НАПН України 

до фондів бібліотек було придбано майже 17 % документів. 29% 

нових надходжень до бібліотек склали видання, підготовлені 

видавничо-редакційними підрозділами НАПН України.  

Незначну частку нових надходжень до фондів спеціальних 

наукових бібліотек установ НАПН України у звітному році склали 

видання, що надійшли з інших джерел комплектування – 4 %. Слід 

зазначити, що у 2018 році бібліотеки активніше використовували й 

таке доступне джерело поповнення фондів профільними 

документами, як книгообмін – 7 % ( 2017 р. – 2,8%). 

Аналіз надходження документів за галузями знання 

показав, що в 2018 році, як і в попередні роки, найбільшу частину 

нових документів складають видання з питань педагогіки - 35% 

(2017 – 50%), по психології – 22% ( 2017 р. – 27 %). Документи з 

суспільних наук та природничих становлять близько 16 %  та 12 % 

відповідно. Слід відзначити, що наукові бібліотеки установ НАПН 

України під час комплектування фондів віддають перевагу 

україномовним виданням (83% всіх надходжень). 

Проаналізувавши нові надходження літератури за видами 

можна стверджувати, що наукові бібліотеки впродовж останніх 

років комплектують фонд переважно книгами та брошурами            

(89 %). На другому місці серед загальної кількості нових 

надходжень у книгозбірнях протягом двох років – періодичні 

видання (44 %). Слід зазначити, що до бібліотек впродовж 

останнього року надійшло 332 автореферата дисертацій та 90 
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дисертацій. На жаль, жодного електронного документу до 

бібліотек не надходило. 

Протягом двох років окремі бібліотеки наукових установ 

НАПН України вилучили майже 2 тис. прим. застарілих, зношених 

і втрачених документів.  Ця робота проведена у бібліотеках імені 

А. Ф. Залевської Інституту психології ім. Г. C. Костюка НАПН 

України та ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

Пріоритетним напрямом діяльності спеціальних наукових 

установ НАПН України є максимальне забезпечення 

інформаційних потреб у процесі наукової, професійної, освітньої, 

загальнокультурної та інших видів діяльності. 

Сукупна кількість користувачів бібліотек НАПН України 

збільшилася на 161 чоловіка порівняно з 2016 роком і становить 

6539 (2017 – 6 079 користувачів). Варто зазначити, що більша 

частина користувачів – слухачі курсів підвищення кваліфікації 

бібліотеки ДВНЗ «УМО» НАПН України (2983 особи). Майже 

26% користувачів – студенти інших установ та 11 % – це 

професорсько-викладацький склад наукових установ. 

Аналіз показників відвідування спеціальних наукових 

бібліотек установ НАПН України протягом двох років свідчить, 

що загальна кількість відвідувань знизилась майже у всіх 

бібліотеках, окрім бібліотеки Інституту педагогічної освіти та 

освіти дорослих НАПН України. У 2018 році цей показник 

знизився на 3 тис. і складає 26846 користувачів (2017 р. - 29985) 

Кількість віртуальних відвідувань у своєму звіті надала лише 

бібліотека ДВНЗ «УМО» НАПН України – 5 527 особи. 

Аналіз показників використання фондів спеціальних 

наукових бібліотек НАПН України показав, що в 2017 р. 

бібліотеки наукових установ НАПН України зменшили кількість 

книговидач – користувачі отримали понад 133,8 тис. документів 

(2016 – 198,6 тис. прим). Однак у 2018 році цей показник знову 

зріс і становить 137 тис. примірників.  

Компенсувати незадоволені інформаційні потреби 

користувачів бібліотекарі намагалися за допомогою таких 

важливих форм бібліотечно-інформаційного обслуговування, як 

замовлення літератури за МБА та ЕДД. Аналіз показників 

обслуговування за МБА показав, що  в бібліотеках наукових 

установ НАПН України налічувалося 4 абонентів (2017 – 10), 

кількість отриманих з інших бібліотек документів – 33 (2017 – 43), 

кількість виданих іншим бібліотеками документів в 2018 р. – 36 

(2017 р. - 26). Можливості МБА використовували бібліотеки  

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2 

абоненти, отримано 8 документів) та бібліотека Інституту 

педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України (2 

абоненти, отримано 15 документів, видано – 36). Інформацію про 
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використання послуги ЕДД надала лише бібліотека Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (отримано 29 

електронних документів, відправлено – 10). 

Довідково-бібліографічна діяльність 

Якість бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів бібліотек наукових установ НАПН України значним 

чином залежить від якості їх довідково-бібліографічного апарату. 

У звітному році бібліотеки установ НАПН України продовжували 

поповнювати абеткові й систематичні каталоги, систематичні 

картотеки статей, картотеки статей співробітників установ та 

каталоги дисертацій і авторефератів дисертацій. Власні електронні 

каталоги формують лише три бібліотеки: Інституту педагогічної 

освіти та освіти дорослих НАПН України (3700 записів), Інституту 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (6025 записів) та 

Інституту професійно-технічної освіти та освіти дорослих НАПН 

України (176 записів).  

Основні показники довідково-бібліографічного 

обслуговування в бібліотеках установ НАПН України зменшилася. 

Так, у 2018 р. для забезпечення інформаційних потреб усіх 

категорій користувачів бібліотеки надали 899 довідок (2017 –  

1125 довідок), з них в автоматизованому режимі – 483.  

У бібліотеках установ НАПН України діє система 

інформаційного обслуговування, зорієнтована на індивідуальне і 

групове інформування аспірантів, здобувачів, професорсько-

викладацького складу науково-педагогічних працівників. У 

2018  р. кількість індивідуальних абонентів зменшилася і 

становила 96 абонентів (2017 – 107 абоненти), яким було надано 

585 повідомлень, що вдвічі більше, ніж у 2016 р. Водночас у 

звітному році зросла кількість групових абонентів і налічувала 51 

абонент, яким було надано 8 повідомлень. Протягом 2018 року 

фахівці бібліотек підготували 3 бібліографічні покажчики, 38 

бібліографічних списки та 12 оглядів. Також було проведено 130 

масових заходів, спрямованих на популяризацію та розкриття 

бібліотечних фондів, поточне інформування про нові надходження 

бібліотек та  популяризацію читання. 

Аналіз бібліотечно-інформаційної та довідково-

бібліографічної роботи наукових установ НАПН України виявив 

низку проблемних питань, які перешкоджають залученню нових 

користувачів, оперативному і якісному забезпеченню їх 

інформаційних потреб. Зокрема, необхідно активніше 

впроваджувати в практику роботи бібліотек новітні інформаційно-

комунікаційні технології та нові інформаційні сервіси, у тому 

числі забезпечення доступу до електронних каталогів, баз даних, 

інтерактивних бібліографічних посібників та інтернет-навігатор; 

аналізувати їх  довідково-бібліографічне обслуговування в режимі 

онлайнової довідки, тощо. 
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Матеріально-технічне оснащення 

Аналіз матеріально-технічного забезпечення бібліотек 

показав, що у 2018 році комп’ютерний парк бібліотек зменшився 

на 1 одиницю і налічує 16 комп’ютерів, з них підключено до 

мережі Інтернет 15 комп’ютерів. Загальна кількість АРМ у 

бібліотеках 13, у т. ч. 5 – для співробітників, 8 – для користувачів. 

У чотирьох бібліотеках для зручності користувачів  організовано 

безкоштовний доступ до Інтернету за допомогою технології Wi-Fi. 

У  бібліотеках імені А. Ф. Залевської Інституту психології ім. 

Г. C. Костюка НАПН України та Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України така послуга відсутня. 

Всі книгозбірні установ НАПН України, окрім бібліотеки 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, 

висвітлюють свою діяльність на своїх веб-сторінках. Віддалений 

доступ до ЕК та електронної бібліотеки  надає лише бібліотека 

Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих  НАПН України. 

Гостро стоїть проблема придбання ліцензійного 

програмного забезпечення, оскільки відсутність АБІС або 

неналежне її застосування гальмує автоматизацію всіх основних 

бібліотечних процесів та ускладнює можливість комунікативного 

обміну інформацією, створення власних електронних ресурсів, 

сучасних веб-сторінок бібліотек, які б були водночас і 

самостійним інформаційним ресурсом, й інструментом 

інформаційного пошуку.  

Отже, аналіз стану формування електронних ресурсів 

показав, що бібліотеки мають активізувати роботу щодо розвитку 

дистанційних форм обслуговування й оперативного доступу до 

власних ресурсів та зовнішніх джерел інформації.  

Кадрове забезпечення  

Важливим чинником ефективного функціонування 

бібліотеки є бібліотечні кадри. Від їх професіоналізму, розуміння 

поставлених перед бібліотекою завдань, вміння  розв’язувати  їх 

оперативно й раціонально нині залежить не лише якість 

задоволення інформаційних потреб користувачів, а й успішність 

трансформації спеціальних наукових бібліотек установ НАПН 

України в сучасні бібліотечно-інформаційні центри.  

Протягом двох останніх років у бібліотеках установ НАПН 

України працювало 13 бібліотечних працівників: 4 у бібліотеці 

ДВНЗ «УМО» НАПН України, по 3  –  в бібліотеках Інституту 

психології ім. Г. С. Костюка та  ННЦ ПТО  НАПН України, по 1-

му в бібліотеках Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих  

НАПН України,   Інституту соціальної і політичної психології  

НАПН України  та Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України. 
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Аналіз кадрового забезпечення за стажем роботи показав, 

що 2 працівники мають стаж роботи понад 20 років,  стаж роботи 

до 20 років  – 3 працівники, до 10 років – 6 фахівців, у 2 

працівників стаж роботи в цих книгозбірнях  становить менше 

року. У звітному році підвищували свій фаховий рівень лише 

працівники  бібліотеки  Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих (1 фахівець), бібліотеки ННЦ ПТО НАПН України (2 

працівника) та  бібліотеки Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України (1 працівник). Залишається проблема майже 

повної відсутності у фондах бібліотек НАПН України передплати 

фахових періодичних видань. Про їх передплату повідомили в 

своїх звітах бібліотеки Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України («Бібліотечний форум. Україна») та 

ННЦ ПТО НАПН України («Шкільна бібліотека плюс» та 

«Шкільна бібліотека») та бібліотека ДВНЗ  «УМО»  («Бібліотечна 

планета», «Бібліотечний вісник»). Зважаючи на це, слід активніше 

використовувати інформаційний ресурс з питань 

бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності бібліотек, 

представлений у кабінеті бібліотекознавства та на порталі ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського приділяє значну 

увагу вдосконаленню професійної освіти працівників бібліотек 

спеціальних наукових установ НАПН України. З цією метою 

організовуються семінари, лекції, практичні заняття. Протягом 

останніх трьох років для спеціальних наукових бібліотек  установ 

НАПН України проведено три науково-методичні семінари 

«Сучасний стан та перспективи розвитку спеціальних наукових 

бібліотек установ НАПН України» (2016 р.), «Бібліотечна 

діяльність у контексті розвитку електронних інформаційних 

технологій» (2017 р., до 25-річчя НАПН України), «Бібліотечно-

інформаційне забезпечення наукових досліджень у галузі освіти, 

педагогіки і  психології» (2018 р.), також працівники бібліотек 

залучаються до участі у науково-методологічних семінарах ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського.  

ВИСНОВКИ  

Моніторинг діяльності спеціальних наукових бібліотек 

установ НАПН України показав, що впродовж двох останніх років 

працівники бібліотек спрямовували свою роботу на забезпечення 

фахових потреб науковців, однак з року в рік низка певних 

проблем гальмує цей процес. Зважаючи не це, ДНПБ України           

ім. В. О. Сухомлинського як головний координаційний науково-

методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та 

НАПН України рекомендує керівництву установ та завідувачам 

бібліотек:  
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 знайти можливості для збільшення фінансування на 

комплектування фондів бібліотек (придбання 

документів на різноманітних носіях інформації, 

передплати періодичних видань, у тому числі фахових 

бібліотечних); 

  активніше використовувати можливості обмінно-

резервного фонду ДНПБ України імені 

В. О. Сухомлинського та бібліотек інших систем і 

відомств для поповнення фондів;  

 активізувати роботу щодо поповнення фондів 

електронними повнотекстовими документами; 

 знайти можливості для технічного переоснащення 

бібліотек та придбання ліцензійного бібліотечного 

програмного забезпечення бібліотекам ДВНЗ  «УМО»  

НАПН України та ННЦ ПТО НАПН України; 

 застосовувати нові форми і методи роботи, орієнтовані 

на індивідуальне надання користувачеві необхідної 

йому інформації; 

 налагодити роботу щодо впровадження й використання 

на власних веб-сторінках нових інформаційних послуг, 

зокрема, організації електронного каталогу та 

електронної бібліотеки, онлайнової довідки; 

 знайти можливості  для створення власної веб-сторінки 

бібліотеці Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України; 

 активізувати роботу щодо створення та популяризації 

власної бібліографічної продукції;  

 збільшити кількість штатних одиниць  в бібліотеках 

Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих  

НАПН України, Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України;  

 брати активну участь у науково-практичних 

конференція, семінарах, практикумах, тренінгах та 

інших заходах, що проводять ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського, УБА, провідні бібліотеки інших 

систем та відомств.  
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1.2.2. Зведені статистичні дані  

Таблиця 1. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (станом на 01.01.2019) 

  

Наявність фонду (прим.) Надходження (прим.) Вибуття (прим.) Використання фонду (прим.) 

2016 2017 2018 
Дина 

міка 
2016 2017 2018 

Дина 

міка 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Дина 

міка 

Бібліотека 

 ім. А. Ф. Залевської 

інституту психології 

ім. Г.С. Костюка 

99955 100436 98998 -957 449 481 323 -126 1131 215 1537 5757 5984 5652 -105 

Бібліотека 

інституту 

педагогічної освіти та 

освіти дорослих 

15136 16973 17250 +2114 258 419 287 +29   179   7490 8570 10840 +3350 

Бібліотека 

інституту соціальної 

та політичної 

психології 

3515 3631 3697 +182  111 157 102 -9     9 416 1293 1294 +878 

Бібліотека 

інституту професійно-

технічної освіти 

4856 4899 5187 +331 387 262 282 -105 4     2307 2357 1298 -1009 

Бібліотека 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет 

менеджменту освіти" 

112380 105000 106352 -6028 724 778 1142 +1142 5961 46 0 181372 114508 117153 -64219 

Бібліотека 

Навчально-наукового 

центру професійно-

технічної освіти 

47853 47908 48824 +971 158 55 758 +758       1306 1109 785 -521 

 УСЬОГО: 283695 278847 280308 -3387 2087 2152 3776 +1689 7096 440 1546 198648 133821 137022 -61626 
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Таблиця 2. КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ТА ВІДВІДУВАНЬ, ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ (станом на 01.01.2019) 

  

Користувачі Відвідування Відносні показники 

за ЄРК Кількість відвідувань у т.ч. віртуальних відвідувань 

О
б

ер
т
а

н
іс

т
ь

 

К
н

и
г
о

-

за
б

ез
п

еч
ен

іс
т
ь

 

Ч
и

т
а

н
іс

т
ь

 

В
ід

в
ід

у
в

а
н

іс
т
ь

 

2016 2017 2018 
Дина 

міка 
2016 2017 2018 

Дина 

міка 
2016 2017 2018 

Дина 

міка 

Бібліотека 

 ім. А. Ф. Залевської 

інституту психології 

ім. Г.С. Костюка 

328 330 291 -37   1908 1875 -33         0,1 340,2 19,4 6,4 

Бібліотека 

інституту 

педагогічної освіти та 

освіти дорослих 

508 505 452 -56   4970 5070 100   230     0,6 38,2 24,0 11,2 

Бібліотека 

інституту соціальної 

та політичної 

психології 

99 121 126 27   820 628 -192         0,4 29,3 10,3 5,0 

Бібліотека 

інституту професійно-

технічної освіти 

95 93 82 -13 514 577 466 -48         0,3 63,3 15,8 5,2 

Бібліотека 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет 

менеджменту освіти" 

4664 4471 5113 449 25226 20725 18003 -7223 5237 5343 5527 +290 1,1 20,8 22,9 3,5 

Бібліотека 

Навчально-наукового 

центру професійно-

технічної освіти 

684 559 475 -209 1028 985 804 -224         0,02 104,5 1,7 1,8 

 УСЬОГО: 6378 6079 6539 +161 26768 29985 26846 -3139 5237 5573  5527 
 

0,4 99,4 15,7 5,5 
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Таблиця 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (станом на 01.01.2019) 

  

Технічне забезпечення 

Програмне 

забезпе-

чення 

Електронні ресурси 

Предста 

вництво 

 в мережі 

Інтернет 

Наявність на сторінці: 

Кількість 

компю- 

терів 

Кількість АРМ Доступ до 

мережі 

Інтернет   

(к-ть 

комп.) 

Обсях 

власних 

БД 

Записи 

в ЕК 

Введено 

записів 

за рік 

Е
л

ек
т
р

о
н

н
о

г
о

 

к
а

т
а

л
о

гу
 

Е
л

ек
т
р

о
н

н
о

ї 

б
іб

л
іо

т
е
к

и
 

Р
еп

о
зи

т
а

р
ію

 

Д
о

д
а

т
к

о
в

і 

се
р

в
іс

и
 

для 

співро-

бітників 

для 

користу-

вачів 

Бібліотека 

 ім. А. Ф Залевської 

інституту психології 

ім. Г.С. Костюка 

1 1   1 ІРБІС   6025 893 сторінка         

Бібліотека 

інституту 

педагогічної освіти та 

освіти дорослих 

2 0 0 1 ІРБІС   3700 120 сторінка так так     

Бібліотека 

інституту соціальної 

та політичної 

психології 

1 1   1 ІРБІС             
 

      

Бібліотека 

інституту професійно-

технічної освіти 

3 1 1 3 ІРБІС   167 9 сторінка         

Бібліотека 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет 

менеджменту освіти" 

4 1 3 4         сторінка     так   

Бібліотека 

Навчально-наукового 

центру професійно-

технічної освіти 

5 1 4 5         сторінка         

 УСЬОГО: 16 5 8 15     9892   1022           
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Таблиця 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (станом на 01.01.2019) 

  

Кількість бібліотечних 

працівників 

За освітою За стажем роботи Кількість 

працівників, які 

працюють на повну 

ставку Повна 

вища 

у т.ч. 

бібліотечна 

Базова 

вища 

у т.ч. 

бібліо-

течна 

Неповна 

вища 

до 3-х 

років 

до 10-ти   

років 

до 20 

років 

понад 

20 

років 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Бібліотека 

 ім. А.Ф.Залевської 

інституту психології 

ім. Г.С. Костюка 

3 3 3 3 1       1 1   1 3 3 3 

Бібліотека 

інституту 

педагогічної освіти 

та освіти дорослих 

1 1 1 1 1             1 1 1 1 

Бібліотека 

інституту соціальної 

та політичної 

психології 

1 1 1 1 1           1   1 1 1 

Бібліотека 

інституту 

професійно-

технічної освіти 

1 1 1 1           1     1 1 1 

Бібліотека 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет 

менеджменту 

освіти" 

6 4 4 2 2 2 2   1 1 2   6 4 4 

Бібліотека 

Навчально-

наукового центру 

професійно-

технічної освіти 

3 3 3 2       1   3     3 3 3 

 УСЬОГО: 15 13 13  10 5 2   1 2 6 3 2 15 13 13 
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1.3. Бібліотеки обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти  

1.3.1. Аналітична інформація 

До мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН 

України входить 23 спеціальні навчально-педагогічні бібліотеки 

обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.  

Формування та використання інформаційних ресурсів 

Основним напрямом діяльності бібліотек ОІППО є 

створення системи бібліотечно-інформаційного забезпечення 

наукових, науково-педагогічних, управлінських кадрів та вчителів 

на різних етапах здобуття та удосконалення фахових знань, 

формування інформаційного ресурсу з урахуванням фахових 

потреб користувачів. Аналіз статистичних показників бібліотек 

обласних ІППО показав, що станом на 01.01.2019 р. сукупний 

фонд бібліотек обласних ІППО становить близько 810,5 тис. прим., 

що на 28,5 тис. прим. більше ніж у  2016 р. (782 тис. прим.). Слід 

зазначити, що в фондах бібліотек ОІППО понад 2,6 тис. 

примірників рідкісних і цінних видань. 

Найбільші за обсягом фонди зосереджено в бібліотеках: КЗ 

«Запорізький ОІППО» ЗОР (65,5 тис. прим.), КЗВО «Дніпровська 

АНО» ДОР» (54,8 тис. прим.), Чернігівського ОІППО імені 

К. Д. Ушинського (54,7 тис. прим.), Рівненського ОІППО (49 тис. 

прим.), Херсонської АНО (47,7 тис. прим.), Волинського ІППО 

(43,1 тис. прим.). 

Необхідно зазначити, що у 2016 р. відновив свою діяльність 

Донецький ОІППО, переміщений у зв'язку з військовими діями на 

Сході України до м. Слов'янська. Бібліотечні фонди інституту 

залишилися в тимчасово окупованому Донецьку, тож 

інформаційно-бібліотечному відділу довелося розпочати 

формування бібліотечного фонду практично з нуля за рахунок 

подарунків користувачів, авторів і благодійників. Станом на 

01.01.2019 бібліотечний фонд Донецького ОІППО налічує 4 080 

прим. 

За видовим складом сукупний бібліотечний фонд бібліотек 

обласних ІППО має такий розподіл: книжки і брошури – 76,8 % 

(622,6 тис. прим.), періодичні видання – 13 % (108,3 тис. прим.), 

документи на електронних носіях – 2,2 % (18 тис. прим.), інші 

види документів – 8 %. У  

Аналіз сукупного фонду за цільовим призначенням 

документів показав, що у фондах більшості бібліотек обласних 

ІППО переважають навчальні видання їх частка становить 38,4 % 

(понад 310,9 тис. прим.), наукових – 11,4 % (понад 114,8 тис. 

прим.), літературно-художніх – 19,2 % (понад 155,9 тис. прим.). 

Найбільшу кількість навчальних видань зосереджено в бібліотеках 

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР (48,3 тис. прим), КЗВО 
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«Дніпровська АНО» ДОР» (40,2 тис. прим.), Херсонській АНО 

(35,1 тис. прим.) та Миколаївського ОІППО (майже 28,6 тис. 

прим.). Більше половини загального фонду складають 

україномовні видання (55,8 %). 

Аналізуючи надходження нових документів до бібліотек  

обласних ІППО слід зазначити, що у 2017 році цей показник 

знизився майже на 2 тис. примірників, однак у 2018 році надійшло 

майже 16 тис. прим. нових документів, що на 838 прим. (2 %) 

більше ніж за попередній рік. Найбільшу кількість нових 

документів отримали бібліотеки КЗ «Кіровоградський ОІППО ім. 

Василя Сухомлинського» (2 365 прим.), КНЗ КОР «Київський 

ОІППО» (1 083 прим.), Донецького ОІППО (1 248 прим.), 

Харківської АНО (1 560 рим.), КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР 

(1 521 прим.) та Миколаївського ОІППО (2339 прим.), Херсонської 

АНО (1471 тис. прим.) та Чернігівського ОІППО імені 

К. Д. Ушинського (1127 тис. прим.) . 

Найменший показник надходження нової літератури в 

звітному році зафіксовано в бібліотеках Рівненського ОІППО 

(132 прим.). Цей показник залишається низьким і в бібліотеці 

Чернівецького ОІППО (135 прим.). Ці дані свідчать про те, що в 

зазначених бібліотеках коефіцієнт оновлення бібліотечного фонду 

є критично низьким (Рівненського ОІППО – 0,1 %, Чернівецького 

ОІППО – 0,6 %), хоча і в більшості інших бібліотек обласних 

ІППО він не перевищує 3 %.  

Основним джерелом надходження документів до бібліотек 

обласних ІППО було придбання видань за рахунок коштів, 

виділених інститутами на комплектування бібліотечних фондів – 

40 % (6,4 тис. прим.) від усієї кількості надходжень. Порівняно з 

попереднім роком, у 2018 цей показник збільшився на 4 %. 

Найкраще були профінансовані бібліотеки КНЗ КОР «Київський 

ОІППО» – 1 646 прим. (83 % від загальної кількості нових 

надходжень), КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР  – 1 516 прим. (99 % 

від загальної кількості нових надходжень), Миколаївського 

ОІППО – 1 134 прим. (76 % від загальної кількості нових 

надходжень). Водночас шість бібліотек у звітному році взагалі не 

отримали кошти на комплектування. 

Близько 15  % (2,5 тис. прим.) нових видань надійшло до 

бібліотек обласних ІППО завдяки централізованому забезпеченню. 

Втім, щороку кількість надходжень з цього джерела скорочується. 

Водночас у 2018 р. прослідковується збільшення видань, які 

отримані  як подарунки авторів, установ, читачів, видавництв – 

36,6 % (2016 р. – 15 %). Хоча бібліотекам КЗ «Кіровоградський 

ОІППО ім. Василя Сухомлинського» і Харківської АНО за 

рахунок подарунків вдалося поповнити фонди на 846 і 814 прим. 

відповідно. Дарунки благодійників, користувачів і авторів були 
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практично єдиним джерелом надходження нових документів до 

інформаційно-бібліотечного відділу Донецького ОІППО. 

Низькими залишаються показники надходжень з інших 

джерел: за рахунок повернення користувачами видань взамін 

загублених 0,1 % (15 прим.), з обмінно-резервних фондів – 5 % 

(92 прим.). Жодного нового видання бібліотеки не отримали від 

редакційних структур обласних ІППО, що може бути обумовлено 

зменшенням тиражів видань, підготовлених працівниками 

обласних ІППО. 

Аналіз нових надходжень документів за галузями знання у 

виявив, що традиційно найбільшу кількість складають документи 

педагогічної та психологічної тематики – 50 % (8,4 тис. прим.), 

видання з природничих наук – 12,7 % (2 тис. прим.), з питань 

літературознавства й мовознавства – 12,6 % (2 тис. прим.), 11 % 

загальної кількості нових надходжень – документи із суспільних 

наук (1,8 тис. прим.) і 3,7% художня література (0,5 тис. прим.). 

Незначну кількість нових надходжень до фондів бібліотек 

обласних ІППО складають видання з мистецтва та спорту – 2 % 

(423 прим.), документи з питань бібліотекознавства, 

бібліографознавства та інформаційної діяльності – 1,4 % 

(228 прим.). 

Аналіз нових надходжень за видами документів показав, 

книжки та брошури складають 34,6 % (6,9 тис. прим.), більша 

частина з них – це періодичні видання (майже 60%). У 2018 р. 

кількість назв газет і журналів, передплачених бібліотеками 

обласних ІППО скоротилася в середньому до 59. Лідерами з 

передплати періодичних видань залишаються бібліотеки КНЗ КОР 

«Київський ОІППО» (100 назв), КЗ «Кіровоградський ОІППО ім. 

Василя Сухомлинського» (198 назв), КЗВО «Дніпровська АНО» 

ДОР» (169 назв) і Миколаївського ОІППО (148 назв). Водночас 

найменшу кількість періодичних видань у звітному році 

передплатили бібліотеки Полтавського ОІППО                                         

ім. М. В. Остроградського (34 назв) і Житомирського ОІППО 

(38 назв). Не надала відомостей щодо кількості передплачених 

видань бібліотека КЗВО «Одеська АНО ООР» та Івано-

Франківського ОІППО. 

Тенденцію до зменшення засвідчує середній показник 

надходження до бібліотек ОІППО. Спостерігається поліпшення 

ситуації із надходженням до фондів бібліотек обласних ІППО 

електронних документів. Упродовж 2018 р. бібліотеки отримали 

566 прим. електронних документів, що майже вдвічі більше, ніж у 

2016 р. (214 прим.). Для підняття цього показника необхідно 

активувати роботу бібліотек обласних ІППО щодо оцифровування 

документів, архівування інформаційних ресурсів Інтернету тощо. 

Слід зазначити, що до третини бібліотек обласних ІППО не 
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надійшло жодного електронного документа, водночас лише до 

Вінницької АНО надійшло 17 авторефератів. 

Аналіз нових надходжень документів за цільовим 

призначенням показав, що більшість з них склали навчальні й 

наукові видання. Бібліотеки обласних ІППО отримали 5,6 тис. 

прим. навчальних і 4,6 тис. прим. наукових видань. Найбільше 

навчальних видань надійшло до бібліотек КЗВО «Дніпровська 

АНО» ДОР» (6,8 тис. прим.), Миколаївського ОІППО (1,4 тис. 

прим.), КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР (1,1 тис. прим.). Упродовж 

троьох років поспіль найбільшу кількість наукових видань 

отримують бібліотеки КНЗ КОР «Київський ОІППО» (1,6 тис. 

прим.) і КЗ «Кіровоградський ОІППО                         ім. 

Василя Сухомлинського» (1,7 тис. прим.). 

Для покращення якісного складу фондів фахівці бібліотек 

обласних ІППО постійно вивчали його використання з метою 

виявлення маловикористовувані, непрофільні, зайводублетні і 

втрачені видання. Протягом 2018 року з фондів бібліотек обласних 

ІППО загалом вилучено понад 10,2 тис. прим. Значний обсяг робіт 

з упорядкування своїх фондів виконали бібліотеки Чернігівського 

ОІППО (вилучено 3,1 тис. прим.), КЗ «Кіровоградський ОІППО ім. 

Василя Сухомлинського» (3 тис. прим.), Харківської АНО (2,8 тис. 

прим.), КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР (2,5 тис. прим.). Водночас, 

майже третина бібліотек обласних ІППО не вилучила видання із 

своїх фондів. 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

Пріоритетним напрямом роботи бібліотек обласних ІППО є 

забезпечення інформаційних потреб усіх категорій користувачів у 

процесі їх наукової, професійної, освітньої, загальнокультурної та 

інших видів діяльності. 

Статистичні дані бібліотек обласних ІППО засвідчили, що 

впродовж останніх трьох років спостерігається збільшення 

кількості користувачів цих книгозбірень. У 2018 р. загальна 

кількість користувачів за ЄРК налічувала  понад 76 тис. осіб (2016 

– 71 тис.). Найбільше користувачів обслуговують в бібліотеці 

КЗВО «Дніпровська АНО» ДОР» (9,3 тис.) та бібліотеці КНЗ КОР 

«Київський ОІППО» (7,8 тис.). Суттєво зросла кількість 

користувачів у бібліотеках Закарпатського ОІППО (на 48 %), КНЗ 

КОР «Київський ОІППО» (на 22 %), Харківської АНО (на 19 %) та 

Львівського ОІППО (17 %). Водночас, на третину зменшилася 

кількість користувачів в бібліотеці Полтавського ОІППО ім. 

М. В. Остроградського, майже на чверть – у бібліотеці 

Миколаївського ОІППО. 

Моніторинг показників кількості  користувачів в обласних 

ІППО свідчить, що у 2018 році основною категорією були слухачі 

курсів – 54,2 тис. (69 %) та вчителі – 9,6 тис. (12,9 %). Цей 
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показник є відносно стабільним упродовж останніх років як для 

слухачів курсів (2017 р. - 69,3 %, 2016 р. – 69,5%,), так і для 

вчителів ( 2017 р. - 12,8 %,  2016 р.  – 13 %). Також протягом двох 

років не змінюється кількість користувачів - співробітників 

обласних ІППО – 2,4 тис. (3,1 %)  та кількість користувачів - 

бібліотекарів – 1,6 тис. (3 %). Кількість віддалених користувачів 

обліковували лише бібліотеки КЗВО «Дніпровська АНО» ДОР», 

КНЗ КОР «Київський ОІППО»та Чернівецького ОІППО – загалом 

4,1 тис. 

Загальна кількість відвідувань бібліотек обласних ІППО в 

2018 р. зменшилася майже вдвічі і становила 245 тис. Щодо 

кількості віртуальних відвідувань, то її встановити об'єктивно не 

вдалося через відсутність відповідних даних у статистичних звітах 

більшості бібліотек обласних ІППО. 

Аналіз використання інформаційного ресурсу бібліотек 

обласних ІППО засвідчив, що у 2018 році кількість книговидач  

зросла і становить 778,4 тис., прим., що на 5 % більше ніж у 2016 

році (762,8 тис. прим.). Водночас, збільшення кількості книговидач 

не є загальним. Приміром, якщо в бібліотеках КЗ «Запорізький 

ОІППО» ЗОР, КНЗ КОР «Київський ОІППО», КЗ 

«Кіровоградський ОІППО ім. Василя Сухомлинського» та 

Рівненського ОІППО відбулось суттєве зменшення показника 

книговидач – майже 10 %, то в бібліотеках, Тернопільського 

ОІППО та Чернівецького ОІППО скорочення було незначним – до 

2 %. Слід відзначити, що окремим бібліотекам обласних ІППО 

навпаки вдалося збільшити обсяги книговидач: Миколаївського 

ОІППО – на 12 %, Волинського ІППО – на 1,7 %, Полтавського 

ОІППО ім. М. В. Остроградського – на 30 %, Херсонської АНО – 

на 50 %. 

Детальний аналіз показника книговидач за галузями знання 

виявив, що найбільш затребуваними серед користувачів були 

документи психолого-педагогічної тематики – 46 %, суспільних 

наук – 15 %, природничих наук  - 10 % і літературознавства –15 %. 

За видовими ознаками більшість документів, виданих 

користувачам, становили періодичні видання – 58 % та книжки – 

33 %, використання електронних документів – 1,9 %. 

Проблемним для більшості бібліотек обласних ІППО 

залишається питання обслуговування віддалених користувачів. 

Моніторинг веб-сайтів/сторінок бібліотек обласних ІППО 

виявив, що онлайн доступ до ЕБ надають лише бібліотеки КЗВО 

«Дніпровська АНО» ДОР», КЗ «Кіровоградський ОІППО   ім. 

Василя Сухомлинського», Полтавського ОІППО ім. 

М. В. Остроградського, Харківської АНО, та Чернівецького 

ОІППО. Електронні бібліотеки вміщують повні тексти видань, 

підготовлених співробітниками означених обласних ІППО 
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(навчально-практичні й науково-методичні матеріали, освітні 

програми тощо). 

Необхідно зазначити, що інформаційно-бібліотечний відділ 

Донецького ОІППО через відсутність приміщення та обладнання 

для обслуговування користувачів переорієнтувався на 

забезпечення їх інформаційних потреб виключно у віртуальному 

форматі (обслуговування здійснюється через онлайн-замовлення, 

телефон, електронну пошту). З цією метою працівники 

інформаційно-бібліотечного відділу активно наповнюють власний 

веб-сайт, надаючи доступ до електронних видань, тематичних і 

рекомендаційних бібліографічних списків літератури, публікуючи 

там інформацію про нові надходження літератури, передплачені 

періодичні видання, поточні новини, матеріали семінарів, 

конкурсів, фото- та відеоматеріали до заходів та багато інших 

матеріалів, корисних для бібліотекарів ЗНЗ, вчителів, методистів 

та ін. 

З метою повнішого і якіснішого задоволення 

інформаційних потреб освітян третина бібліотек обласних ІППО 

взаємодіяла з обласними універсальними науковими, юнацькими і 

дитячими бібліотеками регіону, використовуючи таку форму 

обслуговування, як МБА. Це, зокрема, бібліотеки 

Вінницької АНО, Волинського ОІППО, КЗВО «Дніпровська АНО» 

ДОР», Житомирського ОІППО, КНЗ КОР «Київський ОІППО», 

Херсонської АНО, Чернівецького ОІППО і Чернігівського ОІППО. 

Кількість абонентів МБА у 2018 р. становила 81 особа, що на 39 % 

більше, ніж у 2016 р. (69 осіб). Відповідно збільшилась кількість 

виданих іншим бібліотекам документів – 255 прим. (2016 р. – 195), 

а також кількість отриманих документів з інших бібліотек – 

281 прим. (2016 р. – 174). 

Як і в попередньому році, найактивніше використовували 

цю форму інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки 

КНЗ КОР «Київський ОІППО» (кількість абонентів – 14, видано 

документів – 122, отримано документів – 47), Херсонської АНО 

(кількість абонентів – 10, видано документів – 5, отримано 

документів – 19), Чернівецького ОІППО (кількість абонентів – 20, 

видано документів – 32, отримано документів – 25), КЗВО 

«Дніпровська АНО» ДОР» (кількість абонентів – 14, видано 

документів – 44, отримано документів – 18). 

Про використання такої форми обслуговування 

користувачів, як ЕДД, у своїх звітах повідомили лише бібліотеки 

КЗВО «Дніпровська АНО» ДОР»і Чернівецького ОІППО та 

Рівненський ОІППО. Загалом вони обслужили 39 віддалених 

користувачів, одержали 42 онлайн-замовлення, відправили 

користувачам 485 електронних документів, отримали від інших 

бібліотек 80 електронних документів. 

Довідково-бібліографічна діяльність 
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Одним з важливих напрямів роботи бібліотек обласних 

ІППО є довідково-бібліографічна діяльність. Постійно працюючи 

над веденням і редагуванням традиційного довідково-пошукового 

апарату (каталогами і картотеками), бібліотеки обласних ІППО 

поповнювали новими бібліографічними записами й власні ЕК. 

Відповідно до звітних документів, ЕК формують 17 із 23-х 

бібліотек обласних ІППО. Лише 11 бібліотек надають доступ до 

своїх ЕК через веб-сайти / сторінки (Волинського ОІППО, КЗВО 

«Дніпровська АНО» ДОР», Житомирського ІППО, Івано-

Франківського ОІППО, КЗ «Кіровоградський ОІППО ім. 

Василя Сухомлинського», Тернопільського ОКІППО, 

Полтавського ОІППО ім. М. В. Остроградського, Харківської 

АНО, Чернівецького ОІППО). 

Загальний обсяг ЕК бібліотек обласних ІППО налічує 

майже 309 тис. бібліографічних записів. Найбільші за обсягом ЕК 

сформовано в бібліотеках Херсонської АНО (понад 71 тис. 

записів), Івано-Франківського ОІППО (понад 37 тис.), КНЗ КОР 

«Київський ОІППО» (30,8 тис.), Волинського ОІППО (28,7 тис.), 

Хмельницького ОІППО (24,7 тис.) та Харківської АНО (майже 

23 тис. записів). 

Упродовж 2018 року працівниками бібліотек обласних 

ІППО до ЕК було введено 13,2 тис. нових записів. Найактивніше в 

цьому напрямі працювали бібліотеки Херсонської АНО (4,2 тис.), 

КНЗ КОР «Київський ОІППО» (1,7 тис.), Запорізького ОІППО 

(1,6 тис. записів) та Віницького ІППО (1,2 тис. записів). У 2018 р. 

на 15 % зросла кількість звернень віддалених користувачів до ЕК 

бібліотек обласних ІППО – загалом їх налічувалося 483,7 тис. 

(2016– 407 тис.). 

Важливим аспектом довідково-бібліографічної діяльності є 

виконання усних і письмових бібліографічних довідок. Бібліотеки 

обласних  у 2018 р. надали своїм користувачам 11,1 тис. довідок, 

що майже на 1 тис.  довідок менше, ніж у 2016 р. (12,4 тис.). 

Найактивніше в цьому напрямі працювали бібліотеки КНЗ КОР 

«Київський ОІППО» (2,9 тис. довідок), Харківської АНО (майже 

2,2 тис.), Миколаївського ОІППО (1,9 тис.), Херсонської АНО 

(1,8 тис.). 

Загальне зменшення кількості наданих користувачам 

бібліографічних довідок позначилося й на кількості довідок, 

наданих в автоматизованому режимі (2018 – 2,4 тис.). Значною 

мірою інтенсифікації роботи з довідково-бібліографічного 

обслуговування віддалених користувачів заважає відсутність на 

веб-сайтах / сторінках бібліотек обласних ІППО таких сервісів, як 

«Віртуальна довідка», «Електронне замовлення», «Електронна 

доставка документів» та ін. 

Дослідження представництва бібліотек обласних ІППО в 

мережі Інтернет на предмет їх відповідності інформаційним 
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потребам користувачів засвідчило, що власні веб-сайти створено 

лише в КЗВО «Дніпровська АНО» ДОР» бібліотеках Івано-

Франківського та Чернівецького ОІППО. Решта бібліотек мають 

окремі сторінки на веб-сайтах / порталах обласних ІППО, де вони, 

переважно, розміщують інформацію про бібліотеку (мету і 

завдання бібліотеки, обсяг і тематичний склад фонду, правила 

користування, нормативні документи), репрезентують власні 

довідково-бібліографічні ресурси, надають доступ до ЕК і ЕБ, 

інформують про семінари і конкурси для шкільних бібліотекарів, 

орієнтують віддалених користувачів в інтернет-ресурсах (інтернет-

навігатори, корисні посилання). 

Водночас моніторинг веб-сайтів / сторінок бібліотек 

обласних ІППО виявив і негативні моменти, приміром, значний 

обсяг застарілої інформації, відсутність сервісів для 

інтерактивного спілкування з користувачами, посилань на 

інформаційні ресурси провідних постачальників наукової 

інформації, тестовий доступ до яких надає ДНПБ України ім. В.О. 

Сухомлинського. 

Значне місце в організації ефективного довідково-

бібліографічного обслуговування користувачів посідало 

налагодження системи індивідуального і групового інформування. 

У режимі вибіркового розповсюдження інформації бібліотеки 

обласних ІППО надали 3,6 тис. бібліографічних списків 

індивідуальним абонентам (1,7 тис. осіб). Не зважаючи на те, що 

кількість групових абонентів зменшилась майже на 10 % і 

становила 225 (2016 р. – 272), кількість наданих їм інформаційних 

списків складає 816. 

З метою популяризації та розкриття бібліотечних фондів, 

поточного інформування про нові надходження бібліотеки 

обласних ІППО організовували книжкові виставки (як самостійні, 

так і рамках днів інформації, наукових конференцій, семінарів 

тощо). У 2018 р. було підготовлено 187 виставок нових 

надходжень, 397 тематичних виставок і 265 виставок за профілем 

діяльності ОІППО, які репрезентували досягнення інститутів, їх 

внесок у розвиток сучасної освіти. Лише 9 % від загальної 

кількості виставок було представлено на веб-сайтах / сторінках 

бібліотек обласних ІППО, зокрема, Волинського ІППО, КЗВО 

«Дніпровська АНО» ДОР», Полтавського ОІППО ім. 

М. В. Остроградського. 

Важливою складовою довідково-бібліографічної діяльності 

бібліотек обласних ІППО була робота з укладання бібліографічних 

посібників різних видів. Упродовж 2018 р. бібліотеками обласних 

ІППО було підготовлено 60 бібліографічних покажчиків (у т.ч. 

25 рекомендаційних і 23 біобібліографічних), а також 

338 рекомендаційних бібліографічних списки, 123 списки нових 

надходжень, 359 бібліографічних оглядів. Аналіз звітних 
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документів і моніторинг веб-сайтів / сторінок бібліотек обласних 

ІППО показав, що власні бібліографічні продукти (покажчики, 

списки нових надходжень, рекомендаційні списки) широко 

представляють бібліотеки Вінницької АНО, Житомирського 

ОІППО, КЗ «Кіровоградський ОІППО ім. 

Василя Сухомлинського», Полтавського ОІППО ім. 

М. В. Остроградського, Рівненського ОІППО, Сумського ОІППО, 

Тернопільського ОКІППО та Херсонської АНО. 

Матеріально-технічне оснащення 

Аналіз матеріально-технічної бази бібліотек обласних 

ІППО виявив, що станом на 01.01.2019 р. загальна кількість 

комп’ютерів налічує 124 од., до того ж одну одиницю нової 

техніки отримала лише бібліотека Чернівецького ОІППО. 

Найкраще забезпечені комп’ютерною технікою бібліотеки КЗ 

«Кіровоградський ОІППО ім. Василя Сухомлинського» (36 од.), 

Харківської АНО (13 од.) і Миколаївського ОІППО (12 од.). 

Кількість АРМ становить 124, з них 42 – для співробітників, 82  – 

для користувачів. Практично всі бібліотеки під'єднані до мережі 

Інтернет, а в 9-ти бібліотеках організовано безкоштовний доступ 

до ресурсів Інтернету з використанням технології Wi-Fi. 

Щодо використання в роботі автоматизованих бібліотечно-

інформаційних систем, то аналіз звітних матеріалів виявив, що 

САБ «ІРБІС» використовують бібліотеки КЗВО «Дніпровська 

АНО» ДОР», Закарпатського ППО, Київської АНО, Полтавського 

ОІППО ім. М. В. Остроградського, Херсонської АНО та 

Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського. Програму 

«MARK–SQL» – бібліотеки Львівського ОІППО та Чернівецького 

ІППО, програму «Славутич» – бібліотека Черкаського ОІПОПП. 

Бібліотека Волинського ІППО застосовує програму, розроблену 

співробітниками ІППО, а Вінницької АНО та Харківської АНО – 

програму «Microsoft Access», Хмельницького ОІППО – програму 

«Шкільна бібліотека». 

Відомостей щодо наявності програмного забезпечення не 

надали 10 бібліотек: Житомирського ОІППО, Запорізького 

ОІППО, Івано-Франківського ОІППО, КЗ «Кіровоградський 

ОІППО ім. Василя Сухомлинського», Миколаївського ОІППО, 

Одеського ОІУВ, Рівненського ОІППО, Сумського ОІППО, 

Тернопільського ОКІППО та Хмельницького ОІППО. 

Інформаційно-бібліотечний відділ Донецького ОІППО повідомив, 

що планує придбати в наступному році АІБС «УФД/Бібліотека». 

Кадрове забезпечення 

Протягом двох останніх років кількість працівників у 

бібліотеках ОІППО збільшилась на 10 % і становить 44 особи. 

Детальний аналіз кадрового складу бібліотек обласних ІППО 

засвідчив, що 80 % фахівців (37 особ) мають вищу освіту, у т.ч. 

повну вищу бібліотечну освіту – 14 осіб, базову вищу бібліотечну 
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освіту – 3 особи, неповну вищу освіту – 4 особи. Майже 40 % 

фахівців працюють в бібліотеках обласних ІППО понад 20 років, 

34 % – 10-20 років, 26 % – молоді фахівці, стаж роботи яких не 

перевищує 10 років. 

Сьогодення вимагає від фахівців будь-якої галузі, у т.ч. 

бібліотечної, бути конкурентоспроможними, тобто постійно 

навчатися й удосконалювати свої професійні навички та вміння, 

бути здатним визначати пріоритети і завдання бібліотеки на 

перспективу. Підвищення кваліфікації працівників бібліотек 

обласних ІППО традиційно відбувається в таких форматах, як 

навчання на курсах, самоосвіта, участь у науково-практичних 

конференціях і методичних семінарах. 

Однак, аналіз статистичних даних бібліотек обласних ІППО 

показав, що у 2018 році навчання на курсах підвищення 

кваліфікації пройшли лише 10 працівників з бібліотек КЗВО 

«Дніпровська АНО» ДОР», Донецького ОІППО, Миколаївського 

ОІППО, Хмельницького ОІППО та Черкаського ОІППО (у 2016 р. 

– 17 працівників) 

Не сприяє підвищенню фахового рівня бібліотекарів 

обласних ІППО дуже обмежена кількість передплачених 

періодичних видань з питань бібліотекознавства, 

бібліографознавства, книгознавства, документознавства та 

інформаційної діяльності. Переважна більшість бібліотек обласних 

ІППО отримує до 3-х видань, орієнтованих здебільшого на 

шкільних бібліотекарів. Наукові та науково-практичні видання 

передплачує лише третина бібліотек (КЗВО «Дніпровська АНО» 

ДОР», Київської АНО, КЗ «Кіровоградський ОІППО ім. 

Василя Сухомлинського», Львівського ОІППО, Полтавського 

ОІППО ім. М. В. Остроградського, Хмельницького ОІППО, 

Черкаського ОІПОПП). Бібліотека Одеського ОІУВ упродовж 

багатьох років не отримує жодного фахового періодичного 

видання. 

Працівники бібліотек обласних ІППО залучаються для 

участі у курсах підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів, 

інформацію про цю роботу надали 15 книгозбірень.  У 2018 р. на 

лекційні заняття було виділено 1310 годин, з них 586 годин 

на теоретичні заняття та 724 години на практичні 

заняття. Найактивніше ця робота проводилася в бібліотеках 

Донецького ОІПОПП, Черкаського ОІПОПП, Львівського ОІППО 

та Рівненського ОІППО.  

ДНПБ України  ім. В. О. Сухомлинського як головний 

науково-методичним центром мережі освітянських бібліотек 

МОН України та НАПН України, одним із завдань якого є 

формування системи освіти бібліотечних фахівців освітянських 

книгозбірень.  Важливою ділянкою цієї роботи є проведення 

семінарів і конференцій та долучення провідних  бібліотек мережі 
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до спільної організації заходів. Так, у рамках Всеукраїнських 

педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю»  проведено бібліотечні секції: 

- «Роль шкільної бібліотеки у формуванні національної 

свідомості учнів», на базі бібліотеки Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти (2016 р.); 

- «Василь Сухомлинський в контексті доби: артефакти і 

презентації в бібліотеках, музеях, медіапросторі», на базі 

бібліотеки КЗ «Кіровоградський ОІППО                                                     

ім. Василя Сухомлинського» (2018 р.) 

Висновки  

Проведений моніторинг роботи бібліотек ОІППО показав, 

що низький рівень опанування інформаційно-комунікаційними 

технологіями та уповільнене впровадження їх в бібліотечну 

практику гальмує процес перетворення даних книгозбірень в 

сучасні центри накопичення релевантної інформації та 

ефективного інформаційного супроводу діяльності установ, на базі 

яких фони функціонують. Вкотре підтверджено сталість деяких 

негативних тенденцій, зокрема: скорочення надходжень всіх видів 

документів, мізерно малий відсоток електронних документів, 

відсутність в окремих бібліотеках ліцензійного програмного 

забезпечення для комп'ютеризації бібліотечно-бібліографічних 

процесів і довідково-бібліографічного обслуговування віддалених 

користувачів та ін. 

Водночас, упродовж останніх трьох років спостерігається 

збільшення кількості книговидач. Авторитетність бібліотек  серед 

освітян регіонів підтверджує збільшення кількості користувачів 

цих бібліотек. Втім, для підвищення рівня якості обслуговування 

користувачів, ефективного інформаційного супроводу діяльності 

обласних ІППО, активізації процесів впровадження в практику 

роботи нових інформаційно-комунікаційних технологій, і, як 

результат – перетворення цих бібліотек у сучасні бібліотечно-

інформаційні центри ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як 

координаційний і методичний центр мережі освітянських бібліотек 

України рекомендує керівникам обласних ІППО та завідувачам 

бібліотек цих установ:  

 вирішити питання щодо належного комплектування 

фондів (придбання книжок, періодичних видань, у т.ч. 

фахових бібліотечних) та передплати доступу до 

інформаційних ресурсів провідних постачальників наукової 

інформації; 

 активізувати роботу щодо пошуку і використання 

освітніх інформаційних ресурсів відкритого доступу, 

поповнення фондів документами на електронних носіях; 
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 віднайти можливості для переоснащення бібліотек 

сучасною комп’ютерною технікою, придбання ліцензійного 

програмного забезпечення; 

 використовувати можливості книгообміну для 

поповнення власних фондів; 

 активніше співпрацювати з ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського щодо створення галузевого 

бібліографічного й реферативного ресурсів;  

 активізувати роботу щодо створення та 

представлення на веб-сайтах /сторінках бібліотек обласних 

ІППО повнотекстових, бібліографічних, фактографічних та 

інших БД, ЕК, репозитаріїв наукових і навчально-

практичних, методичних видань обласних ІППО тощо; 

 запровадити на веб-сайтах / сторінках бібліотек 

обласних ІППО інформаційних сервісів, зокрема, 

«Електронна доставка документів», «Онлайнова довідка», 

«Електронне замовлення»;  

 запровадити в практику діяльності бібліотек 

обласних ІППО інноваційний досвід роботи ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського та провідних бібліотек мережі; 

 брати активну участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, практикумах, тренінгах тощо, які 

проводять ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, УБА, 

бібліотеки інших систем і відомств. 
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1.3.2.  Зведені статистичні дані  

Таблиця 1. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (станом на 01.01.2019) 

Бібліотека 

Наявність фонду (прим.) Надходження (прим.) Вибуття (прим.) Використання фонду (прим.) 

2016 2017 2018 
Динамі

ка 
2016 2017 2018 

Динамі

ка 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Динамі

ка 

Вінницької АНО 28 522 28 696 28 942 +420 78 174 246 +168       3 366 3 439 3 531 +165 

Волинського ІППО 44 160 40 355 43 123 -1 037 280 170 170 -110 1 687 1 394   56 092 57 197 57 197 +1 105 

КЗВО«Дніпровська АНО» 

ДОР» 
46 326 42 411 54 848 +8 522 922 132 279 -643 668 587 586 180 376 180 400 180 414 +38 

Донецького ОІППО   2 839 4 080 +1 241 1 657 1 097 1 248 -409   11 7 6 447 4 079 4 200 +121 

Житомирського ІППО 40 237 40 355 40 362 +125 378 273 583 +205     576   3 816 2 018 -1 798 

Закарпатського ІППО 19 713 19 117 19 716 +3 761 132 465 -296 775     19 150 18 890 18 310 -840 

КЗ «Запорізький ОІППО»ЗОР 65 747 65 866 65 527 -220 1 521 119 560 -961 2 567 811 1 220 22 012 10 300 11 300 -10 712 

Івано-Франківського 

ОІППО 
26 418 24 780 24 780 -1 638 207 254   +47 1 474 770   18 553 18 998   +445 

КНЗ КОР «Київський ОІППО»  31 431 31 209 30 565 -866 1 980 1 964 1 083 -897 1 954 2 186 1 727 99 021 99 529 90 021 -9 000 

КЗ «Кіровоградський ОІППО 

ім. В. Сухомлинського» 
38 519 39 959 39 742 +1 223 2 021 2 733 2 365 +344 3 098 3 374 2 573 27 801 24 927 24 927 -2 874 

Львівського ОІППО 15 630 15 590 15 530 -100 265 265 260 -5       8 414 10 800 10 200 +1 786 

Миколаївського ОІППО 43 294 40868 41859 -1 435 1 493 2 357 2 339 +846 1 321 4 783 1 348 31 656 34 269 36 111 +4 455 

КЗВО «Одеська АНО ООР»   16000 16000                 2 142 2 142 2 700 +558 

Полтавського ОІППО              

ім. М.В. Остроградського 
32 237 32 356 32 460 +223 117 119 156 +39       11 990 9 385 18 598 +6 608 

Рівненського ОІППО 49 019 49 319 49 019 0 53 400 132 +79 195 1 100 1 168 21 810 18 809 18 240 -3 570 

Сумського ОІППО 32 333 32 067 32 188 -145 388 220 284 -104 170 649   1 056 903 947 -109 

Тернопільського ОКІППО 32 027 32 534 32 906 +879 150 327 372 +222 1 672     43 053 40 653 41 016 -2 037 

Харківської АНО 39 069 39 986 41 084 +917 1 587 1 717 1 560 -27 2 844 800 462 18 941 17 433 19 407 +466 

Херсонської АНО 48 169 46 272 47 743 -426 621 416 1 471 +850   128 462 49 264 39 824 93 570 +44 306 

Хмельницького ОІППО 35 456 32 870 33 508 -1 948 253 514 633 +380   2 110   46 700 48 321 46 663 -37 

Черкаського ОІПОПП 41 652 41 502 41 894 +242 1 104 295 392 -712   445   31 148 31 112 31 162 +14 

Чернівецького ОІППО 19 542 19 670 19 915 +373 122 140 135 +13   130 40 38 980 36 540 36 040 -2 440 

Чернігівського ОІППО імені 

К. Д. Ушинського 
52 569 53 565 54 797 +2 228 1 097 1 304 1 227 +130 3 112 308   24 915 27 925 31 836 +3 010 

УСЬОГО 782 070 788 186 810 588 28 518 17 055 15 122 15 960 -1 095 21 537 19 586 10 169 762 887 739 691 778 408 +15 521 
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Таблиця 2. КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ТА ВІДВІДУВАНЬ, ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ (станом на 01.01.2019) 

Бібліотека  

Користувачі Відвідування Відносні показники 

за ЄРК Кількість відвідувань у т.ч. віртуальних відвідувань 

О
б

ер
т
а

н
іс

т
ь

 

К
н

и
г
о

p
за

-

б
ез

п
еч

ен
іс

т
ь

 

Ч
и

т
а

н
іс

т
ь

 

В
ід

в
ід

у
в

а
- 

н
іс

т
ь

 

2016 2017 2018 
Дина- 

міка 
2016 2017 2018 

Дина- 

міка 
2016 2017 2018 

Дина-

міка 

Вінницької АНО 297 291 378 81 1 654 1 785 1 925 131         0,1 76,6 9,3 5,1 

Волинського ІППО 2 918 2 858 2 919 -60 15 635 14 876 15 426 -759       0 1,3 14,8 19,6 5,3 

КЗВО«Дніпровська АНО» 

ДОР» 
9 322 9 325 9 352 30 13 322 15 670 15 673 2 351 4 000 1 450 1 470 -2 550 3,3 5,9 19,3 1,7 

Донецького ОІППО 134 120 158 24 440 2 705 4 516 2 265 132 2 182 3 396 3 264 1,0 25,8 26,6 28,6 

Житомирського ІППО 4 618 4 526 5 242 624 6 184 4 117 4 518 -1 666         0,1 7,7 0,4 0,9 

Закарпатського ІППО 6 570 6 390 6 340 -230 14 250 13 980 13 680 -570         0,9 3,1 2,9 2,2 

КЗ «Запорізький ОІППО»ЗОР 3 900 3 619 3 462 -438 6 120 5 880 4 100 -240         0,2 18,9 3,3 1,2 

Івано-Франківського ОІППО 966 866   -100 1 306 1 315   9         0,8 28,6 21,9 1,5 

КНЗ КОР «Київський ОІППО»  7 835 7 929 7 999 164 49 094 47 886 45 874 -3 220 28 466 29 134 27 341 -1 125 2,9 3,8 11,3 5,7 

КЗ «Кіровоградський ОІППО 

ім. В. Сухомлинського» 
3 607 3 676 4 343 736 6 492 6 616 9 354 2 862         0,6 9,2 5,7 2,2 

Львівського ОІППО 1 687 1 687 1 681 -6 2 563 2 563 2 495 -68         0,7 9,2 6,1 1,5 

Миколаївського ОІППО 2 451 3 161 3 121 670 4 318 4 600 4 826 282         0,9 13,4 11,6 1,5 

КЗВО «Одеська АНО ООР» 650 650 735 85   0 0           0,0 0,0 0,0 0,0 

Полтавського ОІППО 

 ім. М.В. Остроградського 
3 640 3 083 6 525 2 885 5 140 4 000 12 282 7 142   14     0,6 5,0 2,9 1,9 

Рівненського ОІППО 1 880 1 961 1 900 20 20 492 19 740 18 620 -1 872         0,4 25,8 9,6 9,8 

Сумського ОІППО 217 105 170 -47 351 404 308 53         0,03 189,3 5,6 1,8 

Тернопільського ОКІППО 5 447 4 861 5 127 -320 26 691 21 388 20 508 -6 183         1,2 6,4 8,0 4,0 

Харківської АНО 3 626 3 641 2 718 -908 464 675 6 674 5 351  -4500 458 233    -8 233 0,5 15,0 7,1 2,0 

Херсонської АНО 1 872 1 527 2 181 309 13 104 4 587 8 237 -4 867         2,0 21,9 42,9 3,8 

Хмельницького ОІППО 4 691 5 026 4 786 95 19 050 19 082 19 068 18         1,4 7,0 9,7 3,9 

Черкаського ОІПОПП 2 027 2 021 2 031 4 28 628 28 630 28 753 125 20 184 20 203 20 301 19 0,7 20,6 15,3 14,2 

ЧернівецькогоОІППО 2 055 2 030 3 970 1 915 4 528 4 153 4 135 -393 45 50 45   1,8 5,1 9,1 1,04 

Чернігівського ОІППО імені 

К. Д. Ушинського 
816 1 156 973 157 6 071 6 947 5 526 -545         0,6 56,0 32,7 5,68 

УСЬОГО: 71 226 70 509 76 111 4 885 710 108 237 598 245 175 -472 510 511 060 53 033 52 553 -458 507 1,0 24,7 12,2 4,6 
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Таблиця 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (станом на 01.01.2019) 

Бібліотека  

Технічне забезпечення 

П
р

о
г
р

а
м

н
е 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я

 Електронні ресурси 
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о
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о
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т
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 н
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а

й
т
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еп

о
зи

т
а

р
ію

 

К
іл

ь
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іс
т
ь

 

к
о

м
'п

ю
т
ер

ів
 Кількість АРМ 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

к
о

м
'п

ю
т
ер

ів
, 

щ
о

 м
а

ю
т
ь

 

д
о
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у

п
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Ін
т
ер

н
ет

 

О
б

ся
г
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л
а
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и

х
 

Б
Д
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а

п
и

си
 в

 Е
К

 

в
в

ед
ен

о
 з

а
п

и
сі

в
 

за
 р

ік
 

Для 

співробіт- 

ників 

Для 

користу-

вачів 

Вінницької АНО 1 1     ACECSS   2800 1200 сторінка       

Волинського ІППО 4 2 2 4 
Авторська 

розробка 
  28 765 817 сторінка так     

КЗВО«Дніпровська АНО» ДОР» 5 5   5 ІРБІС-128/64   19 767 369 сайт так так   

Донецького ОІППО 1 1   1         сторінка   так так 

Житомирського ІППО 1 1   1     3 700 0 сторінка так     

Закарпатського ІППО 1 1   1 ІРБІС   980 2 500 100 сторінка 
 

    

КЗ «Запорізький ОІППО»ЗОР 8 2 6 8     18 600 1 600 
 

      

Івано-Франківського ОІППО 1 1   1     37 710   сайт так     

КНЗ КОР «Київський ОІППО»  1 1   1 ІРБІС-32   30 776 1 703 сторінка       

КЗ «Кіровоградський ОІППО  

ім. В. Сухомлинського» 
36   36 36   1 080 2 624 696 блог так так   

Львівського ОІППО 3 2 1   MARK-SQL 41 600   648         

Миколаївського ОІППО 12 1 11 12                 

КЗВО «Одеська АНО ООР» 1 1   1         сторінка   
 

  

Полтавського ОІППО 

 ім. М.В. Остроградського 
1 1   1 ІРБІС 700 4 500 119 сторінка так так   

Рівненського ОІППО 9 7 2 9         сторінка       

Сумського ОІППО 4 1 3 4         сторінка       

Тернопільського ОКІППО 3 2 1 3   2 243 458 100 сторінка так   так 

Харківської АНО 13 2 11 13 Microsoft Access 28 009 23 014 27 сторінка так так   

Херсонської АНО 3 2 1 2 ІРБІС 71 059 71 059 4 249 сторінка       

Хмельницького ОІППО 5 5   5     24 733 633 сторінка 
 

    

Черкаського ОІПОПП 5 1 4 5 Славутич   18 536 348 
розділ на 

порталі 
      

Чернівецького ОІППО 3 1 2 3 MARK-SQL   6 490 520 сайт так так   

Чернігівського ОІППО імені  

К. Д. Ушинського 
3 1 2 3 ІРБІС     13 056 100 сторінка       

УСЬОГО: 124 42 82 119   145 671 309 088 13 229   9 6  2 
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Таблиця 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (станом на 01.01.2019) 

Бібліотека  

Кількість 

бібліотечних 

працівників 

За освітою За стажем роботи Кількість 

працівників, які 

працюють на повну 

ставку 
Повна 

вища 

у т.ч. 

бібліотеч

на 

Базова 

вища 

у т.ч. 

бібліо-

течна 

Неповн

а вища 

до 3-х 

років 

до 10-ти   

років 

до 20-ти 

років 

понад 20 

років 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Вінницької АНО 1 2 1 1             1   1 1 1 

Волинського ІППО 2 2 2 1 1     1     1 1 2 2 2 

КЗВО«Дніпровська АНО» ДОР» 5 5 5 4 2     1     3 2 5 5 5 

Донецького ОІППО   3 3 3 1             3 1 3 3 

Житомирського ІППО   1 1 1             1   1 1 1 

Закарпатського ІППО 1 1 1 1 1             1 1 1 1 

КЗ «Запорізький ОІППО»ЗОР 1 1 2 2         1     1 1 1 2 

Івано-Франківського ОІППО 2 1 1 1               1 2 1 1 

КНЗ КОР «Київський ОІППО»  2 2 2 1 1     1       2 1 2 2 

КЗ «Кіровоградський ОІППО 

ім. В. Сухомлинського» 
2 2 2 2     1       2   2 2 2 

Львівського ОІППО 1 1 1 1               1 1 1 1 

Миколаївського ОІППО 2 2 2 1 1 1 1         2 1 2 2 

КЗВО «Одеська АНО ООР» 1 1 1 1             1   2 1 1 

Полтавського ОІППО 

 ім. М.В. Остроградського 
1 1 1 1             1   1 1 1 

Рівненського ОІППО 2 2 2 2 2             2 2 2 2 

Сумського ОІППО 2 1 1 1             1   2 1 1 

Тернопільського ОКІППО 3 3 3 3 2         2   1 4 2 2 

Харківської АНО 2 2 1         1       1 2 2 1 

Херсонської АНО 2 2 3 2   1 1       1 2 2 2 2 

Хмельницького ОІППО 2 2 2 2           1 1   1 1 1 

Черкаського ОІПОПП 3 3 3 3 3           1 2 2 2 2 

Чернівецького ОІППО 1 1 2 1   1     2       1 1 2 

Чернігівського ОІППО імені 

К. Д. Ушинського 
2 2 2 2         1 1     1 1 1 

УСЬОГО: 40 43 44 37 14 3 3 4 4 4 14 22 39 38 39 
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1.4. Бібліотеки вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілів 

1.4.1. Аналітична інформація 

Бібліотека закладу вищої освіти (далі – ЗВО) є важливою 

складовою його інформаційного середовища. Бібліотека ЗВО має 

забезпечувати рівні права студентів і викладачів щодо 

оперативного задоволення їхніх інформаційних потреб у процесі 

навчання, викладання та проведення наукових досліджень, а також 

сприяти інтегруванню навчального закладу в світовий науково-

освітній простір. 

Станом на 01.01.2019 року до мережі освітянських бібліотек 

МОН України та НАПН України входять 35 книгозбірень ЗВО ІІІ–

ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів (далі – 

бібліотеки ЗВО). 

У пропонованому огляді проаналізовано діяльність 33-ох 

бібліотек ЗВО, які надіслали до ДНПБ України                                        

ім. В. О. Сухомлинського звітні документи за 2017 – 2018 рр. Не 

надали інформацію про свою роботу бібліотеки Горлівського ІІМ 

та Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки. 

Формування та використання інформаційних ресурсів 

Сукупний документний фонд бібліотек ЗВО станом на 

01.01.2019 рік налічує 17,6 млн. прим. Найбільші за обсягом фонди 

накопичено в бібліотеках  НПУ ім. М. П. Драгоманова, Кам’янець-

Подільського НУ ім. І. Огієнка та Хмельницької ГПА– майже по 

1,2 млн. прим. в кожній, Ніжинського ДУ ім. М. Гоголя – понад 

976 тис. прим. та Сумського ДПУ ім. А. С. Макаренка – понад 

902 тис. прим. 

Аналіз сукупного фонду бібліотек ЗВО за видовим складом 

показав, що 84 %  – це книги та брошури (понад 15,1 млн. прим.), 

11,1 % – періодичні видання (2 млн. прим.), 1,5 % – електронні 

видання (понад 177 тис. прим.), 3,4 % – інші види документів. 

Кількість рідкісних видань у фондах бібліотек ЗВО складає 

майже 1 % (понад 180 тис. прим.) загального обсягу документів. 

Найбільші колекції рідкісних видань сформовані в бібліотеках 

Кам’янець-Подільського НУ ім. І. Огієнка – 27,7 тис. одиниць 

зберігання, Ніжинського ДУ ім. Миколи Гоголя – понад 34,4 тис. 

одиниць зберігання, Полтавського НПУ ім. В. Г. Короленка – 

20,8 тис. одиниць зберігання, Південноукраїнського НПУ ім. 

К. Д. Ушинського – 16,6 тис. одиниць зберігання та 

Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка – 15,5 тис. одиниць 

зберігання. 

Аналіз загального фонду бібліотек ЗВО за цільовим 

призначенням виявив, що обсяг навчальних видань – 46 % (понад 

8,4  млн. прим.), з них в електронній формі – 46 % (понад 385 тис. 

прим.). Найбільші фонди навчальних видань сформовано в 

бібліотеках ЗВО Української ІПА (понад 542 тис. прим.), НПУ ім. 
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М. П. Драгоманова (понад 514 тис. прим.) та Сумського ДПУ ім. 

А. С. Макаренка (понад 494 тис. прим.). Кількість наукових видань 

становить 25,1 % (понад 4,6 млн. прим.) від загального обсягу, 

кількість літературно-художніх видань – 14,7 % (понад 2,7 млн. 

прим.). 

Аналіз сукупного бібліотечного фонду книгозбірень ЗВО за 

мовною ознакою показав, що як і раніше переважають 

російськомовні документи – 52 % (понад 9,5 млн. прим.). Дещо 

збільшилася кількість документів українською мовою – 40 % 

(понад 7,3 млн. прим.) та іншими мовами – 7 % (понад 1,3 млн. 

прим.). 

Моніторинг показників нових надходжень до бібліотек ЗВО 

свідчить, що протягом останніх років прослідковується тенденція 

їх зменшення. Так у 2018 році  надійшло  понад 135 тис. прим. 

нових документів, у 2017 р. – 142 тис. прим., у 2016 р.  – 144 тис. 

прим. Середній показник надходження документів до однієї 

бібліотеки також демонструє тенденцію до щорічного зменшення. 

Так, якщо в 2016 році надійшло  4 747 прим.,  то у 2018  році   –   

4182 прим. 

У звітному році найбільшу кількість документів отримали 

бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова (понад 11 тис. прим.), 

Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка (майже 11,1 тис. прим.), 

Чернігівського НПУ ім. Т. Шевченка (10 тис. прим.), 

Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника (9,8 тис. прим.), 

Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка (9,2 тис. прим.), Київського 

університету ім. Б.Грінченка (8,6 тис. прим.). 

Аналізуючи джерела комплектування фондів бібліотек ЗВО 

можна зазначити, що у 2018 р.  як і в попередні роки, основним 

джерелом були подарунки від авторів, професорів і викладачів 

ЗВО, інших фізичних і юридичних осіб – 35 % (понад 48,2 тис. 

прим.). Слід зазначити, що кількість видань, отриманих 

бібліотеками у дар, щорічно збільшується (2016 – 32 %, 2017 – 

33 %). Найбільше подарованих видань у звітному році отримали 

бібліотеки Чернігівського НПУ ім. Т. Шевченка (7 тис. прим.), 

Уманського ДПУ ім. П. Тичини (3,2 тис. прим.), Прикарпатського 

НУ ім. В. Стефаника (3,2 тис. прим.), НПУ ім. М. П. Драгоманова 

(6,1 тис. прим.). 

Зменшився показник кількості видань, отриманих 

бібліотеками ЗВО за власні кошти. Так, у 2018 р. він становив 24,4 

тис. прим (17 % від загальної кількості документів), а у  2016 р. – 

30 тис. прим. Однак детальний аналіз цього показника виявив, що 

найбільше нових видань за бюджетні кошти придбала бібліотека 

НПУ ім. М. П. Драгоманова – понад 3,1 тис. прим. (65 % від 

загальної кількості надходжень). Значно менше придбали 

бібліотеки Київського університету ім. Б. Грінченка (2,3 тис. 

прим.), Уманського ДПУ ім. П. Тичини (1,9 тис. прим.), 
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Полтавського НПУ ім. В. Г. Короленка (1,7 тис. прим.), 

Чернігівського НПУ ім. Т. Шевченка (1,4 тис. прим.), 

Миколаївського НУ ім. В. О. Сухомлинського (1,3 тис. прим.). 

Значна кількість бібліотек змогла придбати за бюджетні кошти 

невелику кількість нових видань (6–12 % від загальних 

надходжень. 

Активна робота бібліотек ЗВО з боржниками дозволила 

дещо збільшити надходження нових видань взамін загублених. 

Так, упродовж трьох років  за цим джерелом надходило щорічно 

майже  9 % від загальної кількості нових видань. 

Упродовж останніх років малоефективним джерелом 

поповнення бібліотечних фондів були редакційні структури 

навчальних закладів. Так, якщо в 2016 році кількість надходжень 

становила 6 % (8,7 тис. прим.), то в  2018 році вона становила 

лише – 4,3 % (5,9 тис. прим.). 

Водночас робота щодо отримання обов’язкового 

примірника від редакційних структур була добре налагоджена в 

бібліотеці Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка (1,4 тис. прим.). Дещо 

менше отримали бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова (751 

прим.), Кам'янець-Подільського НУ ім. І. Огієнка (574 прим.), 

Ніжинського ДПУ (459 прим.) Тернопільського НПУ ім. 

В. Гнатюка (323 прим.). Жодного видання від редакційних 

структур університетів не отримали в 2018 році бібліотеки 

Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського, Кременецької ОГПА ім. 

Т. Шевченка, Миколаївського НУ ім. В. О. Сухомлинського,  

Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника, Сумського ДПУ ім. 

А. С. Макаренка, Уманського ДПУ ім. П. Тичини, Харківської 

ГПА. 

На жаль,  бібліотеки навчальних закладів педагогічного та 

інженерно-педагогічного профілю практично не використовують 

таке джерело надходження документів, як книгообмін – 1,2 % 

(1,6 тис. прим.) від загальної кількості надходжень. Упродовж 

кількох років цей показник є дуже низьким (2016 – 1 % (1,4 тис. 

прим.). 

Моніторинг показників нових надходжень за галузями 

знання показав, що більшу їх частку складають видання з 

психолого-педагогічних питань – 23 % (31,7 тис. прим.) та 

суспільних наук – 15 % (майже 20,5 тис. прим.). Значно менше 

видань з літературознавства і мовознавства – 10,7 % (14,8 тис. 

прим.), художньої літератури – 8 % (11,1 тис. прим.), природничих 

наук – 6  % (8,7  тис. прим.), мистецтва і спорту – 3,9 % (5,4 тис. 

прим.), прикладних наук – 3 % (4 тис. прим.). Низьким залишився 

показник надходження видань з питань бібліотекознавства та 

бібліографознавства – 0,7 % (1 тис. прим.). Більше третини 

бібліотек ЗВО, що надіслали свої звіти, не отримали жодного 

такого видання. Водночас деякі бібліотеки повідомили про 
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надходження до їх фондів більше сотні нових видань з питань 

бібліотекознавства та бібліографознавства. Це, зокрема, бібліотеки 

Рівненського ДГУ (152 прим.), Миколаївського НУ                                  

ім. В. О. Сухомлинського (102 прим.), Маріупольського ДУ 

(89 прим.), Київського університету ім. Б. Грінченка (71 прим.), 

Ніжинського ДПУ  (91 прим.). 

Переважна більшість документів, що надійшли до бібліотек 

ЗВО, – це книги і брошури (57,6 %; понад 79 тис. прим.), що на 

2  % менше за відповідний показник 2016 року. Майже третину 

нових надходжень складають періодичні видання – 21  % (30,1 тис. 

прим.). 

Лідерами з передплати періодичних видань у 2018 р. були 

бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова (271 назва), Київського 

університету ім. Бориса Грінченка (200 назв), Уманського ДПУ ім. 

П. Тичини (204 назви), Херсонського ДУ (200 назви), Вінницького 

ДПУ ім. М. Коцюбинського (160 назв), Тернопільського НПУ ім. 

В. Гнатюка (187 назв), Полтавського НПУ ім. В. Г. Короленка (187 

назв). Поряд з тим незначну кількість періодичних видань 

передплатили бібліотеки Криворізького НУ (11 назви), 

Південноукраїнського НПУ (39 назва), Бердянського ДПУ (8 

назви). 

Доволі нестабільним є комплектування фондів бібліотек 

ЗВО документами на електронних носіях. Так, якщо у 2016 році до 

бібліотек надійшло 16,2 тис. таких документів, у 2017 році – понад 

17 тис.,  то в 2018 їх кількість знову зменшилася і становила 16,6 

тис. прим. Найбільшу кількість електронних документів взято на 

облік в бібліотеках Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка (3,5 тис. 

прим.), Київського університету ім. Бориса Грінченка (3,3 тис. 

прим.), Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника (917 прим.), 

Української ІПА (913 прим.), Переяслав-Хмельницького ДПУ                

ім. Г. Сковороди (1 тис. прим.). 

Аналіз нових надходжень за цільовим призначенням 

показав, що їх основна частина –  навчальні видання – 43 % від 

загальної кількості (60 тис. прим.), у т.ч. в електронній формі 9 % 

(5,4 тис. прим.). Найбільше навчальних видань надійшло в 

звітному році до бібліотек Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка 

(3,1 тис. прим.), Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка (2,6 тис. прим.), 

НПУ ім. М. П. Драгоманова (3,7 тис. прим.). 

Наукові видання становлять 39 % від загальної кількості 

надходжень (50,1 тис. прим.). Найбільша кількість наукових 

видань надійшла до бібліотек Прикарпатського НУ ім. 

В. Стефаника (4,7 тис. прим.), НПУ ім. М. П. Драгоманова  

(3,8 тис. прим.), Черкаського НУ ім. Б. Хмельницького (по 2,8 тис. 

прим.), Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського (2,6 тис. прим.) 

та Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди (4,5 тис. 

прим.). 



 52 

Важливою умовою покращення якості бібліотечних фондів, 

забезпечення їх актуальності є  постійне їх вивчення, своєчасне 

виявлення і вилучення маловикористовуваних, непрофільних, 

зайводублетних і втрачених видань. Упродовж 2018 року з фондів 

бібліотек ЗВО було вилучено 180  тис. прим. (майже 1 % від 

сукупного бібліотечного фонду), що, не спонукає до оновлення 

бібліотечного фонду з метою відповідності інформаційним 

потребам користувачів. 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

Пріоритетним напрямом роботи бібліотек обласних ЗВО 

було забезпечення інформаційних потреб усіх категорій 

користувачів у процесі їх науково-дослідної, викладацької, 

навчальної, загальнокультурної та інших видів діяльності. 

Важливим аспектом цього напряму було бібліотечно-інформаційне 

обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-

педагогічних працівників, співробітників ЗВО. 

Аналізуючи статистичні данні бібліотек  ЗВО можна 

стверджувати, що впродовж останніх трьох років спостерігається 

зменшення кількості користувачів цих книгозбірень. Так, якщо в 

2016 році сукупна кількість користувачів бібліотек ЗВО становила 

217,6 тис. осіб, у 2017 вона збільшилася до 218 тис. осіб, а в 2018 

році – знову знизилась до 211,4 тис. осіб. Водночас, детальний 

аналіз цього показника виявив, що в бібліотеці Маріупольського 

ДУ він зріс на 3 тис. осіб, у бібліотеках Вінницького ДПУ ім. М. 

Коцюбинського, Полтавського НПУ ім. В. Г. Короленка та  

Сумського ДПУ ім. А. С. Макаренка в звітному році кількість 

користувачів зросла  більш ніж на 1 тис. осіб, дещо зросла 

кількість користувачів у бібліотеці Південноукраїнського НПУ 

(на 6,7 %), Черкаського НУ ім. Б. Хмельницького (на 4,2 %), 

Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди (на 4 %). 

Найчисельнішою категорією користувачів бібліотек ЗВО 

були студенти – 76 % (170 тис. осіб) від сукупної кількості 

користувачів, хоча в порівнянні з минулим роком, у 2018 році 

чисельність цієї категорії зменшилася майже на 7 %. У середньому 

5 % (12 тис. осіб) серед користувачів бібліотек ЗВО – 

професорсько-викладацький склад. Протягом останніх років ця 

категорія користувачів також зменшується. Незначну кількість 

користувачів становили співробітники ЗВО (3,7 %), стороні 

користувачі (3,8 %), бібліотекарі (0,3 %), кількість віддалених 

користувачів бібліотек ЗВО 53,3 тис. осіб (23 %), однак цей 

показник не точний, оскільки дані подали лише половина 

респондентів.  

Не зважаючи на скорочення чисельності користувачів, 

середня кількість відвідувань бібліотек ЗВО протягом трьох років  

зростала майже на 33 % (у 2016 – 9,7 млн., 2017 – 10 млн., 2018 – 

12,1 млн.). Тенденцію до щорічного зростання демонструє й 
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показник віртуальних відвідувань. Так, якщо в 2016 році він 

становив 3,5 млн., у 2017 – понад 6 млн., то в 2018 кількість 

віртуальних відвідувань зросла до 7,4 млн. Суттєве збільшення 

віртуальних відвідувань відбулося в третині бібліотек ЗВО: 

Уманського ДПУ ім. П. Тичини (92 %), Київського університету 

ім. Б. Грінченка (48 %), Криворізького НУ (150 %), Полтавського 

НПУ ім. В. Г. Короленка (74 %), НПУ ім. М. П. Драгоманова 

(70 %), Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди (67 %), 

Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка (64 %), Миколаївського 

НУ ім. В. О. Сухомлинського (10 %). Дещо менше додалося 

віртуальних відвідувань у бібліотеках Прикарпатського НУ ім. 

В. Стефаника (34 %), Рівненського ДГУ (15 %), Сумського ДПУ 

ім. А. С. Макаренка (12,6 %). 

Моніторинг звітних  документів свідчить, що кількість 

книговидач у бібліотеках ЗВО останнього року зменщилась. Так, 

якщо в 2016 році користувачам було видано понад 12,7 млн., у 

2017 р. – майже 14 млн., то в 2018 це лише 13,3 млн. прим. На 

загальному фоні зменшення кількості книговидач слід відзначити 

декілька бібліотек ЗВО, в яких цей показник зазнав суттєвого 

зниженя. Це, приміром, бібліотеки Житомирського ДУ ім. І. 

Франка, Південноукраїнського НПУ, Прикарпатського НУ ім. 

В. Стефаника, Уманського ДПУ ім. П. Тичини. У бібліотеках 

Кам´янець-Подільського НУ ім. І. Огієнка та Київського 

університету ім. Б. Грінченка  кількість книговидач сутєво 

збільшилася, решта бібліотек показала зменшення цього показника 

в межах від 0,2 до 7 %. 

Найбільш затребуваними серед користувачів були 

документи з психолого-педагогічних питань – 25 % (3,3 млн. 

прим.), на другому місці – документи з літературознавства й 

мовознавства – 13 % (понад 1,7 млн. прим.) та суспільних наук – 

13 % (понад 1,7 млн. прим.). 

Важливим аспектом бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів була організація бібліотеками ЗВО 

доступу до власних, національних і міжнародних інформаційних 

електронних ресурсів. Слід відзначити, що власні повнотекстові 

БД формували практично всі бібліотеки ЗВО. Окрім того 17 

бібліотек ЗВО на своїх веб-сайтах пропонували користувачам 

наукові БД, що були доступні у тестовому режимі. 

Також до послуг користувачів були електронні бібліотеки, 

над формуванням яких працює переважна більшість 

книгозбірень ЗВО. Кількість повнотекстових документів, 

представлених в електронних бібліотеках, у 2018 році становила 

7,5 млн.  документів. Незначного скорочення (на 1 %) зазнав 

сукупний показник кількості звернень до електронних бібліотек. 

Дуже затребуваним серед користувачів бібліотек ЗВО були 

університетські репозитарії наукових праць викладачів і студентів. 
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Підтвердженням цього є щорічне зростання кількості звернень до 

даних електронних ресурсів (2016 – понад 2,8 млн., 2017 – майже 

7,9 млн., 2018 – 11,1 млн.). 

З метою якіснішого задоволення інформаційних потреб 

користувачів бібліотеки ЗВО використовували таку традиційну 

форму бібліотечно-інформаційного обслуговування, як МБА. 

Детальний аналіз цього напряму діяльності показав, що, як і 

раніше, МБА використовували лише 20 бібліотек ЗВО. Згідно з їх 

звітами в 2016 році до 352-х зросла кількість абонентів (у 2015 – 

340, у 2014 – 333). Упродовж року значно збільшилася кількість 

документів, виданих іншим бібліотекам – 5,1 тис. прим. (2015 – 

1 022 прим., 2014 – 1 082 прим.), водночас, дещо зменшилася 

кількість документів, отриманих з інших бібліотек – 1 950 прим. (у 

2015 – 1 986 прим.). Найбільш ефективно використовували МБА 

бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова (165 абонентів, отримано 

764 документи, видано іншим бібліотекам 410 документів) та 

Уманського ДПУ ім. П. Тичини (69 абонентів, отримано 

470 документів, видано іншим бібліотекам 42 документи). 

Активно застосовували бібліотеки ЗВО у звітному році 

такий важливий інструмент оперативного і якісного задоволення 

інформаційних потреб користувачів, як ЕДД. І хоча кількість 

бібліотек, які надають цю послугу, не змінилася, втім значно 

зросли основні показники цієї роботи. Так, майже вдвічі зросла 

кількість дистанційних користувачів – 743 особи (2016 – 446 осіб), 

кількість отриманих онлайн-замовлень – 644,  отриманих 

електронних документів – 1,7 тис., кількість відправлених 

електронних документів – 2,7 тис. 

Довідково-бібліографічна діяльність 

Важливим аспектом діяльності бібліотек ЗВО у звітному 

році була довідково-бібліографічна робота, яка тісно пов’язана з 

бібліотечно-інформаційним обслуговуванням користувачів, 

створенням довідково-інформаційних ресурсів та формування 

довідково-пошукового апарату як засобу організації доступу до 

ресурсів.  

Постійно працюючи над веденням і редагуванням 

традиційного довідково-пошукового апарату (каталогами і 

картотеками), бібліотеки ЗВО поповнювали новими 

бібліографічними записами й власні ЕК. Станом на 01.01.2019 

року сукупний обсяг ЕК бібліотек ЗВО становив понад 7,5 млн. 

бібліографічних записів. Упродовж року до ЕК бібліотек ЗВО було 

введено понад 425 тис. записів. Найбільші за обсягом ЕК 

сформовано в бібліотеках НПУ ім. М. П. Драгоманова (понад 872 

тис. записів), Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка (понад 620 тис. 

записів) та Чернігівського НПУ ім. Т. Шевченка (майже 534 тис. 

записів). 
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Кількість звернень до ЕК зросла на 44 % і загалом 

становила понад 2,3 млн. (2016 – 1,3 млн.). Найбільш 

затребуваними серед користувачів були ЕК бібліотек 

Маріупольського ДУ, НПУ ім. М. П. Драгоманова,  

Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника. Значного збільшення 

кількості звернень до ЕК вдалося досягти бібліотекам 

Хмельницької ГПА (на 94 %), Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. 

Г. Сковороди та Південноукраїнського НПУ (на 80 %),  

Бердянського ДПУ (52 %), Кременецької ОГПА ім. Т. Шевченка 

(на 36 %). Значним чином цьому сприяло розміщення ЕК на веб-

сайтах 27 бібліотек ЗВО. А от ЕК бібліотек Донбаського ДПУ, 

Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка, Миколаївського НУ ім. 

В. О. Сухомлинського, Харківської ГПА доступні користувачам 

наразі лише у локальній мережі університетів. 

Важливим напрямом довідково-бібліографічної діяльності 

було виконання усних і письмових бібліографічних довідок. 

Однак, як засвідчили звітні документи бібліотек ЗВО порівняно з 

2016 роком (виконано понад 481 тис. бібліографічних довідок), у 

2018  році обсяги цієї роботи скоротилися в середньому на третину 

(виконано 333 тис. бібліографічних довідок). Зменшилася й 

кількість бібліографічних довідок, наданих користувачам в 

автоматизованому режимі (2018 – 79 тис., 2016 – 115,8 тис.). 

Майже на 10 % (2018 – 6,6 тис. довідок, 2016 – 7,3 тис. довідок) 

зменшилися й показники довідково-бібліографічного 

обслуговування за допомогою таких сервісів, як «Віртуальна 

бібліографічна довідка», «Електронне замовлення», «Електронна 

доставка документів», «e-mail розсилка», які представлено до 

послуг віддалених користувачів на веб-сайтах 23-х бібліотек ЗВО. 

Тенденцію до скорочення демонструє і показник кількості 

індивідуальних і групових абонентів вибіркового розповсюдження 

інформації (ВРІ). Упродовж звітного року кількість 

індивідуальних абонентів ВРІ зменшилася на 43 % і становила 829. 

Кількість наданих їм повідомлень  – 4,7 тис., що майже вдвічі 

менше, ніж у 2016 році (7,2 тис.). На 7 % щорічно зменшується 

кількість групових абонентів ВРІ. Так, якщо в 2016 році їх  

налічувалася 6,2 тис., у 2017 – 5,7 тис., то в 2018 році вона 

скоротилася до 5,3 тис., що спричинило й зменшення на 5 % 

кількості наданих груповим абонентами ВРІ повідомлень (2018 – 

8,3 тис., 2016 – 8,7 тис.). 

Невід’ємною складовою науково-інформаційної, довідково-

бібліографічної діяльності бібліотек була підготовка власної 

бібліографічної продукції. У 2018 році фахівці цих бібліотек 

підготували 1 915 бібліографічних посібників, серед яких: 

141 бібліографічний покажчик (у т. ч. 131 в електронній формі), 

1 397 рекомендаційних бібліографічних списків і 377 списків 

нових надходжень. Скористатися цими виданнями читачі могли 
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безпосередньо в бібліотеках ЗВО або на їх веб-сайтах. Інформацію 

про видання бібліотеки та повнотекстові копії цих документів 

розміщують на своїх веб-сайтах 25 бібліотек ЗВО, зокрема: 

Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка, Житомирського ДУ ім. 

І. Франка, Київського університету ім. Б. Грінченка, 

Центральноукраїнського ДПУ ім. В. Винниченка, 

Маріупольського ДУ, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Сумського 

ДПУ ім. А. С. Макаренка, Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка, 

Херсонського ДУ, Черкаського НУ ім. Б. Хмельницького та ін.  

Науково-дослідна робота 

Науково-дослідна робота бібліотек ЗВО полягає у 

проведенні прикладних досліджень у галузі бібліотекознавстві, 

книгознавства та інформаційної діяльності для раціоналізації 

бібліотечної практики, професійного розвитку бібліотечних кадрів, 

адаптації бібліотек до вимог сучасного освітнього середовища. 

Із 35-ти бібліотек ЗВО ІІІ–ІV р.а. педагогічного та 

інженерно-педагогічного профілів, що входять до мережі 

освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, 

науковими за своїм статусом є 17. Результати проведеної в 2018 

році наукової роботи подали в своїх звітах 11 бібліотек ЗВО. 

Результати наукових досліджень бібліотек ЗВО мають бути 

опубліковані у вигляді науково-допоміжних бібліографічних 

покажчиків, аналітичних довідок, наукових статей, виступах на 

наукових конференціях. 

Матеріально-технічне оснащення 

Аналіз звітних документів бібліотек ЗВО показав, що їх 

недостатнє фінансування негативно впливає на матеріально-

технічний стан цих книгозбірень. Приміром, потребують ремонту 

частина площ для зберігання фондів і обслуговування 

користувачів у 14-ти бібліотеках ЗВО. А окремі приміщення 

бібліотек, приміром, Донбаського ДПУ, Уманського ДПУ ім. 

П. Тичини, Херсонського ДУ перебувають в аварійному стані. 

Переоснащення потребує і комп’ютерний парк більшості 

бібліотек ЗВО, однак, упродовж звітного року дві третини 

бібліотек не отримали жодного нового комп’ютера. Загалом на 

кінець 2018 року в бібліотеках ЗВО налічувалося 1 163 одиниць 

комп’ютерної техніки, у т. ч.  611 – АРМ для співробітників 

бібліотек, 520 – АРМ для користувачів, мають вихід в Інтернет 

1076 комп’ютерів, а також послуговуються бездротовою 

технологією WI-FI (за винятком бібліотеки Харківського НПУ ім. 

Г. С. Сковороди). 

Задля автоматизації бібліотечних процесів, підвищення 

рівня обслуговування користувачів, формування власних 

інформаційних електронних ресурсів та інтегрування їх в 

розподілені корпоративні ресурси усі бібліотеки ЗВО 
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застосовують відповідне програмне забезпечення. Так, АІБС 

«УФД/Бібліотека» використовують 17 бібліотек, САБ «ІРБІС» – 

10 бібліотек, АІБС «UNILIB» – 2 бібліотеки, «Політек-СОФТ» – 

1 бібліотека та з власним програмним забезпеченням працює 

1 бібліотека. 

Аналіз представництва бібліотек ЗВО у мережі Інтернет дає 

підстави стверджувати, що 23 бібліотеки мають власні веб-сайти, 

9 бібліотек – сторінку на сайті ЗВО. Моніторинг веб-сайтів 

(сторінок) бібліотек ЗВО показав, що окрім ЕК, електронних 

бібліотек, репозитаріїв (про які йшлося вище), бібліотеки ЗВО у 

звітному році розміщували на своїх веб-сайтах інтернет-навігатори 

по освітніх і краєзнавчих інтернет-ресурсах, електронні книжкові 

виставки, переліки передплачених періодичних видань; 

популяризували власну інформаційну продукцію; сервіси 

«Віртуальна довідка», «Онлайн замовлення»; пропонували 

послуги з індексування документів за УДК та ін. 

Кадрове забезпечення 

Сьогодні бібліотеки ЗВО функціонують в умовах 

реформування системи освіти в Україні, активної інтеграції 

української науки в світовий інформаційний простір. Ці фактори 

обумовлюють необхідність для бібліотекарів постійно оволодівати 

новими знаннями, вміннями та навичками, визначати пріоритети і 

завдання бібліотеки на перспективу. Водночас, у бібліотеках ЗВО 

має місце тенденція до скорочення штатів та переведення 

працівників на неповний робочий день, що у свою чергу, лише 

загострює проблему забезпечення висококваліфікованими 

кадрами. 

Аналіз статистичної інформації показав, що станом на 

01.01.2019 р. у бібліотеках ЗВО працювало 867 осіб (на повну 

ставку  780 осіб.). За  два роки штати бібліотек  скоротилися на    

237 чоловік. 

Із загальної кількості працюючих фахову бібліотечну освіту 

мають 38 % (288 особи). Упродовж кількох років залишаються 

практично незмінними показники кадрового забезпечення за 

стажем роботи, які свідчать про те, що переважна більшість 

бібліотечних працівників в бібліотеках ЗВО мають стаж роботи 

понад 20 років – 43 % (424 осіб), до 20-ти років – 30 % (273 особи), 

до 10-ти років – 14 % (111 особи), до 3-х років – 0,6 % (54 особи). 

У звітному році підвищували свою кваліфікацію лише 

120 бібліотекарів (13 % від загальної кількості працюючих). 

Водночас, детальний аналіз цього показника виявив, що в 

бібліотеці Кам'янець-Подільського НУ ім. І. Огієнка та 

Рівненського ДГУ кваліфікацію підвищили майже половина 

працюючих, у бібліотеці Криворізького НУ – третина працюючих, 

у решті бібліотек цей показник є дуже низьким. 
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За таких умов важливе значення має самоосвіта 

бібліотечних працівників. З огляду на це бібліотекарі упродовж 

звітного року брали участь у науково-практичних конференціях, 

науково-методичних семінарах, тренінгах, які проводили 

університети, обласні та міські універсальні бібліотеки. Значною 

мірою сприяли підвищенню фахового рівня бібліотекарів ЗВО 

періодичні видання з питань бібліотекознавства, 

бібліографознавства, книгознавства, документознавства та 

інформаційної діяльності. Як показав аналіз звітних документів 

бібліотек ЗВО, більше третини з них передплачували в 2018 році 

3-4 фахових видання, серед як «Бібліотечний вісник», «Бібліотечна 

планета», «Бібліотечний форум. Україна», «Вісник Книжкової 

палати». Бібліотеки 8-ми університетів педагогічного профілю 

передплачували від 5 до 8-ми фахових видань. Водночас  третина 

бібліотек ЗВО отримувала лише 1-2 видання, а бібліотеки 

Криворізького НУ та Глухівського НПУ ім. О. П. Довженка – 

жодного. 

На високому науково-теоретичному рівні був проведений 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2017 р. Всеукраїнський 

науково-практичний семінар «Бібліотека в інформаційно-

освітньому середовищі: інформаційні ресурси, технології, 

проекти» (спільно з бібліотекою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).   

В рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції 

Української бібліотечної асоціації «Партнерство – розвиток – дія» 

секція «Академічна доброчесність та освітянська бібліотека». 

Проведення в рамках Всеукраїнських педагогічних читань 

«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» бібліотечної 

секції. 2017 р. «Роль бібліотеки у творчому розвитку дитини 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій» на базі 

бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана 

Франка.  

Висновки 

Аналіз діяльності бібліотек ЗВО ІІІ–ІV р.а. педагогічного та 

інженерно-педагогічного профілів показав, що книгозбірні 

динамічно розвиваються й поступово трансформуються в науково-

інформаційні центри, які є невід’ємною складовою 

інформаційного простору сучасного закладу освіти.  

Фахівці цих бібліотек активно працюють над створенням 

електронних каталогів, електронних бібліотек, репозитаріїв, 

надаючи доступ до них віддаленим користувачам. Все більше 

бібліотек через свої веб-сайти (сторінки) задовольняють 

інформаційні потреби користувачів за допомогою таких 

інформаційних сервісів, як електронна пошта, «Віртуальна 

довідка», «Онлайн замовлення», «Електронна доставка 

документів» та ін. Вже сталою практикою є орієнтування 
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користувачів бібліотек ЗВО у широкому спектрі освітніх, 

навчальних, наукових інтернет-ресурсів за допомогою, так званих, 

інтернет-навігаторів, розміщених на веб-сайтах (сторінках) цих 

бібліотек. 

Водночас на шляху трансформації бібліотек ЗВО у сучасні 

науково-інформаційні центри існує низка перешкод. Перш за все, 

хронічне недофінансування цих книгозбірень, яке негативно 

впливає на якість формування бібліотечно-інформацйних ресурсів, 

матеріально-технічне оснащення, забезпечення бібліотек ЗВО 

висококваліфікованими кадрами з фаховою бібліотечною освітою 

та ін. 

Серед негативних тенденцій можна назвати, зокрема: 

зменшення кількості нових надходжень (у т.ч. документів на 

електронних носіях); скорочення чисельності користувачів; 

переважно застаріле комп'ютерне обладнання, що не дає змоги 

активно застосовувати багатоаспектні можливості сучасних ІКТ. 

З огляду на означене вище ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського як координаційний і методичний центр мережі 

освітянських бібліотек України рекомендує: 

 знайти можливості для подальшого 

технічного переоснащення бібліотек; 

 вирішити питання щодо належного 

комплектування фондів та передплати доступу до 

інформаційних ресурсів провідних постачальників наукової 

інформації; 

 активізувати обмін документами з провідними 

бібліотеками країни та іншими бібліотеками ЗВО; 

 забезпечити активну співпрацю з ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського щодо створення 

електронного галузевого бібліографічного й реферативного 

ресурсу, формування зведених бібліографічних БД з питань 

освіти, педагогіки, психології та суміжних галузей знань, 

аналітико-синтетичного опрацювання періодичних видань з 

питань освіти, педагогіки, психології та бібліотечної 

справи; 

 шукати нові форми й напрями діяльності, що 

відповідають сучасним потребам студентства, ґрунтуючись 

на  наявний позитивний досвід і традиції; 

 розширити асортимент інформаційних послуг 

(у т.ч. дистанційних), орієнтованих на задоволення потреб 

освітнього процесу; 

 удосконалити форми та методи підготовки й 

безперервного навчання кадрів бібліотек; 

 активізувати участь бібліотечних працівників 

у заходах з підвищення кваліфікації, які організовує ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. 
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 активізувати публікаційну діяльність, яка 

висвітлює досвід роботи бібліотек 

 активізувати роботу щодо популяризації 

основ академічної доброчесності серед користувачів. 
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1.4.2.  Зведені статистичні дані  

Таблиця 1. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (станом на 01.01.2019) 

Бібліотека 

Наявність фонду (прим.) Надходження (прим.) Вибуття (прим.) Використання фонду (прим.) 

2016 2017 2018 
Динамі

ка 
2016 2017 2018 

Дина

міка 
2016 2017 2018 

Дина

міка 
2016 2017 2018 

Динамік

а 

Бердянського ДПУ 270 631 271 657 273383 2 752 3 109 3 601 3700 591 2 386 2 439 3365 979 212 711 226 625 228514 15 803 

Вінницького ДПУ 

 ім. М. Коцюбинського 
523 566 525312 524610 1 044 6 059 4 066 4161 -1 898 3 513 2 320 4863 1 350 1 000 789 835 993 1000230 -559 

Глухівського НПУ 

 ім.  О. П. Довженка 
  358511 359841 1330   1343 1717 374   339 376 37   300733 303786 3053 

Донбаського ДПУ   569706 570561 855   3763 2823 -940   2241 1968 -273   363943 326214 -37729 

Дрогобицького ДПУ 

 ім. І. Франка 
721 672 730689 733877 12 205 9 246 5 787 4585 -4 661 11 676 6 455 1397 -10 279 501 342 494364 485279 -16 063 

Житомирського ДУ 

 ім. І. Франка 
466 395 457943 450271 -16 124 3 380 2 991 2704 -676 6 057 11 443 10376 4 319 202 951 142372 81486 -121 465 

Ізмаїльського ДГУ   319826 319431 -395   1 186 1153 -33   1 225 1548 323   95684 90003 -5 681 

Кам'янець-Подільського  

НУ  

ім. І. Огієнка 

974 157 973904 1096399 122 242 4 785 6 279 4766 -19 3 101 6 532 3980 879 157 842 195532 194516 36 674 

Київського університету 

 ім. Б. Грінченка 
341 799 269 032 272303 -69 496 4 667 7 537 8620 3 953 10 126 11 372 9139 -987 96 226 927325 1031859 935 633 

Кременецької ОГПА 

 ім. Т. Шевченка 
94 981 96829 97320 2 339 1 939 2 589 1786 -153 1 214 847 1189 -25 105 900 76267 70140 -35 760 

Криворізького НУ 611 092 611932 612641 1 549 1 481 1 413 1410 -71 370 573 701 331 410 479 361161 320981 -89 498 

Маріупольського ДУ 160 225 160997 160240 15 4 463 3 130 3256 -1 207 904 2 351 3993 3 089 300 786 306039 311 569 10 783 

Мелітопольського ДПУ 409 482 410219 408271 -1 211 1 626 1 637 1464 -162 439 900 3412 2 973 95 695 93485 96 964 1 269 

Миколаївського НУ 

 ім. В. О. 

Сухомлинського 

479 716 477382 474667 -5 049 3 604 3 087 2781 -823 7 223 5 421 5496 -1 727 446 580 439956 440 477 -6 103 
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Мукачівського ДПУ   65171 65304 133   552 391 -161   637 934 297   74104 51 977 -22 127 

НПУ ім. М. П. 

Драгоманова 
1 179 581 1158404 1150990 -28 591 20 105 8 653 10975 -9 130 36 018 16 196 18389 -17 629 643 132 765520 635 838 -7 294 

Ніжинського ДУ 

 ім. М. Гоголя 
981 538 984865 976448 -5 090 2 659 5 397 4936 2 277 9 145 5 680 13353 4 208 132 303 107884 103 009 -29 294 

Переяслав-

Хмельницького ДПУ ім. 

Г. Сковороди 

394 901 401474 406643 11 742 7 272 8 600 7297 25 2 230 2 027 1681 -549 609 994 627561 622 528 12 534 

Південноукраїнського 

НПУ 
330 285 330 797 332676 2 391 1 967 1 570 2198 231 1 206 1 276 319 -887 75 489 70109 49 468 -26 021 

Полтавського НПУ 

 ім. В. Г. Короленка 
611 188 612 148 614313 3 125 4 575 4 933 5027 452 2 052 3 973 2862 810 604 993 526957 514 736 -90 257 

Прикарпатського НУ 

 ім. В. Стефаника 
823 773 823 781 825660 1 887 9 505 9 323 8902 -603 6 895 7 295 4423 -6 472 678 856 737494 597 572 -81 284 

Рівненського ДГУ 535 596 536 657 587905 52 309 3 871 3 455 2996 -875 2 435 2 394 1748 -687 860 744 838355 774 359 -86 385 

Сумського ДПУ 

 ім. А. С. Макаренка 
937 423 921 127 902533 -34 890 4 901 2 683 3505 -1 396 19 039 18 979 22099 3 060 602 047 500036 493 859 -108 188 

Тернопільського НПУ 

 ім. В. Гнатюка 
619 932 627 107 630836 10 904 10 917 7 186 9016 -1 901 11 584 11 5287 -2472 603 300 602500 604 000 700 

Української ІПА 867 336 873 018 874498 7 162 4 711 4 243 2571 -2 140 17 457 321 2494 -14 963 517 888 404193 385 928 -131 960 

Уманського ДПУ 

 ім. П. Тичини 
412 601 416062 208773 -203 828 6 503 6 503 4648 -1 855 1 800 1 800 1800 0 819 493 791874 782 113 -37 380 

Центральноукраїнського 

ДПУ ім. В. Винниченка 
744 587 741 886 740253 -4 334 3 139 1 960 2547 -592 342 4 661 4180 3 838 508 329 457496 388872 -119 457 

Харківської ГПА 174 800 175 300 175900 1 100 1 556 1 262 1409 -147 557   796 239 181 200 181255 181 154 -46 

Харківського НПУ  

ім. Г. С. Сковороди 
764 923 765 236 763154 -1 769 3 042 3 215 3382 340 2 202 3 215 5464 3 262 595 194 586672 580 462 -14 732 

Херсонського ДУ 522 429 514 344 501990 -20 439 3 252 4 855 5719 2 467 2 043 11 731 19943 17 900 694 803 747108 528 040 -166 763 

Хмельницької ГПА 119 844 116 845 117846 -1 998 1 034 1 053 1280 246 4 865 3 524 1055 -3 810 216 436 190007 170 856 -45 580 

Черкаського НУ 

 ім. Б. Хмельницького 
686 507 795 107 740976 54 469 1 802 8 923 5307 3 505 489 639 2208 1 719 612 339 616321 610 337 -2 002 

Чернігівського НПУ 

 ім. Т. Шевченка 
626 583 617 044 602174 -24 409 9 719 9 469 8519 -1 200 4 471 19 008 23389 18 918 307 749 292 786 275 938 -31 811 

УСЬОГО 16 387 543 17 710 312 17602687 1 215 144 144 889 142 244 135551 -9 338 171 839 157 825 180227 8 388 12 795 590 13 977 711 13 333 064 537 474 
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Таблиця 2. КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ТА ВІДВІДУВАНЬ, ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ (станом на 01.01.2019) 

Бібліотека 

Користувачі за ЄРК 

Відвідування Відносні показники 

Кількість відвідувань у т.ч. віртуальних відвідувань 

О
б

ер
т
а

н
іс

т
ь

 

К
н

и
г
о

-

за
б

ез
п

еч
ен

іс
т
ь

 

Ч
и

т
а

н
іс

т
ь

 

В
ід

в
ід

у
в

а
н

іс
т
ь

 

2016 2017 2018 
Дина

міка 
2016 2017 2018 

Динамі

ка 
2016 2017 2018 

Динамі

ка 

Бердянського ДПУ 5 088 4 997 5659 571 93 809 139 731 127369 33 560 12 983 44 962 31730 18 747 0,84 48,31 40,38 22,51 

Вінницького ДПУ 

 ім. М. Коцюбинського 
5 167 5 855 6213 1 046 593 634 579 712 751785 158 151 314 523 375010 397756 83 233 1,91 84,44 

160,9

9 

121,0

0 

Глухівського НПУ 

 ім.  О. П. Довженка 
  4 318 3932 -386   85 328 81073 -4 255   11 899 13890 1 991 0,84 91,52 77,26 20,62 

Донбаського ДПУ 5 421 5 576 5595 174 184 513 168 525 148458 -36 055 20 000 10 015 9812 -10 188 0,57 101,98 58,30 26,53 

Дрогобицького ДПУ 

 ім. І. Франка 
7 115 7 011 6540 -575 202 108 194 845 197662 -4 446 11 679 19 831 26565 14 886 0,66 112,21 74,20 30,22 

Житомирського ДУ 

 ім. І. Франка 
9 217 8 659 8416 -801 256 909 189 307 183666 -73 243 144 906 98 931 125782 -19 124 0,18 53,50 9,68 21,82 

Ізмаїльського ДГУ   2 471 2471 0   23 204 21493 -1 711   1 480 6000 4 520 0,28 129,27 36,42 8,70 

Кам'янець-Подільського  НУ  

ім. І. Огієнка 
5 266 5 001 4664 -602 93 530 141 403 150013 56 483 37 655 91 624 106478 68 823 0,18 235,08 41,71 32,16 

Київського університету 

 ім. Б. Грінченка 
9 352 9 349 9521 169 559 260 1 021 543 1056972 497 712 508 036 964 326 997642 489 606 3,79 28,60 

108,3

8 

111,0

1 

Кременецької ОГПА 

 ім. Т. Шевченка 
2 956 2 540 2721 -235 33 180 34 862 20999 -12 181 13 872 11 122 11416 -2 456 0,11 225,15 25,78 7,72 

Криворізького НУ 6 541 6 706 6373 -168 222 105 224 716 407967 185 862 54 041 83 956 330692 144 830 0,52 96,02 50,37 64,01 

Маріупольського ДУ 4 714 4 763 8020 3 306 191 063 566 721 398034 206 971 77 124 438 667 270670 193 546 1,94 19,98 38,85 49,63 

Мелітопольського ДПУ 4 229 4 494 4890 661 124 495 124 221 152103 27 608 54 494 65 238 87635 33 141 0,24 83,49 19,83 31,10 

Миколаївського НУ 

 ім. В. О. Сухомлинського 
8 669 7 447 6086 -2 583 236 895 235 070 232141 -4 754 4 536 7 481 5189 653 0,93 78,99 72,38 38,14 
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Мукачівського ДПУ   1 795 1799 4   20 435 14966 -5 469         0,80 36,30 28,90 8,32 

НПУ ім. М. П. Драгоманова 17 655 16 083 14277 -3 378 784 436 954 563 953069 168 633 486 436 690 956 730945 244 509 0,55 80,61 44,53 66,75 

Ніжинського ДУ 

 ім. М. Гоголя 
3 664 3 247 2946 -718 112 069 78 350 136716 24 647 21 733 7 100 34591 12 858 0,11 331,00 34,90 46,40 

Переяслав-Хмельницького 

ДПУ ім. Г. Сковороди 
7 367 7 456 7082 -285 383 381 402 199 377938 -5 443 54 208 56 129 40110 -14 098 1,53 57,42 87,90 53,37 

Південноукраїнського НПУ 7 582 7 083 6138 -1 444 65 150 65 239 69362 4 212 32 275 39 657 46640 14 365 0,15 54,20 8,06 11,30 

Полтавського НПУ 

 ім. В. Г. Короленка 
14 176 14 978 15191 1 015 252 241 252 818 256885 4 644 169 945 194 322 204488 34 543 0,84 40,40 33,88 16,91 

Прикарпатського НУ 

 ім. В. Стефаника 
12 136 12 093 11163 -973 362 420 583 868 587110 224 690 66 760 361 128 401439 334 679 1,00 73,00 54,00 53,00 

Рівненського ДГУ 11 506 10 162 10047 -1 459 438 813 420 007 404543 -34 270 30 020 47 800 43946 13 926 1,40 53,50 77,00 40,20 

Сумського ДПУ 

 ім. А. С. Макаренка 
5 875 6 231 7008 1 133 478 641 460 405 564794 86 153 290 881 374 216 400592 109 711 0,50 128,80 70,50 23,40 

Тернопільського НПУ 

 ім. В. Гнатюка 
6 074 6 172 7114 1070 294 537 288 499 226259 -68 278 160 428 172 114 123825 -36 603 0,96 88,30 84,54 29,94 

Української ІПА 6 429 5 271 5230 -1 199 302 960 213 773 203398 -99 562 119 258 70 510 70580 -48 678 0,63 118,10 74,10 39,10 

Уманського ДПУ 

 ім. П. Тичини 
10 959 10 365 11512 553 1 443 266 1 743 614 2882875 1 439 609 121 836 1 533 424 2671840 2 550 004 1,80 36,30 67,90 

250,4

0 

Центральноукраїнського ДПУ 

ім. В. Винниченка 
5 851 5 318 5429 -533 308 416 277 575 235939 -72 477 215 104 36 402 28437 -186 667 0,53 136,35 71,63 43,46 

Харківської ГПА 3 045 3 003 3013 -32 45 310 45 200 45304 -6 10 340 9 560 6000 -4 340 1,03 58,40 60,10 15,04 

Харківського НПУ  

ім. Г. С. Сковороди 
9 173 8 313 8216 -957 256 611 244 558 246 074 -10 537     5484 5 484 0,80 93,00 71,00 30,00 

Херсонського ДУ 8 795 8 100 7512 -1 283 567 890 386 657 253755 -314 135 228 558 62 938 76716 -151 842 1,05 66,80 70,20 33,80 

Хмельницької ГПА 1 985 1 784 1654 -331 72 949 73 712 68572 -4 377 1 296 1 296 1204 -92 1,40 71,23 98,70 41,45 

Черкаського НУ 

 ім. Б. Хмельницького 
7 308 7 315 7549 241 491 854 404 025 382283 -109 571 141 086 46 665 37553 -103 533 0,82 98,00 81,00 51,00 

Чернігівського НПУ 

 ім. Т. Шевченка 
4 274 4 076 3829 -445 312 944 274 412 251678 -61 266 157 138 135 022 127135 -30 003 0,46 157,30 72,00 65,70 

УСЬОГО 217 589 218 032 211410 -6 179 9 765 389 10 919 097 12091255 +2 325 866 3 561 151 6 063 781 7472782 +3 911 631 0,89 95,99 60,77 45,60 
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Таблиця 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СТАНОМ НА 01.01.2019) 

Бібліотека 

Технічне забезпечення 

П
р

о
г
р

а
м

н
е
 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я

 

Електронні ресурси 
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о
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Кількість АРМ 
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ь
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 в

 Е
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в
в

ед
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о
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а
п
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в
 з

а
 

р
ік

 

Для 

співробіт- 

ників 

Для 

користува- 

чів 

Бердянського ДПУ 24 4 20 14 
Політек 

Софт 
  178106 6138 сайт так так ні 

Вінницького ДПУ 

 ім. М. Коцюбинського 
100 18 82 97 ІРБІС 32 35 695 297 343 13 905 сайт так так так 

Глухівського НПУ 

 ім.  О. П. Довженка 
22 10 5 22 УФД 9 007 71 271 4 601 сторінка так так так 

Донбаського ДПУ 16 7 9 16 UNILIB 59 85 733 7 116 сторінка так ні так 

Дрогобицького ДПУ 

 ім. І. Франка 
25 15 10 23 УФД 436 297 264 147 20 577 сторінка ні ні ні 

Житомирського ДУ 

 ім. І. Франка 
51 19 13 32 ІРБІС 5 131 122 755 15 059 сторінка так так ні 

Ізмаїльського ДГУ 18 8 10 18 Koha 54 4 739 4 739 сайт так ні так 

Кам'янець-Подільського  

НУ  

ім. І. Огієнка 

40 33 6 38 УФД 516 386 510 342 26 273 сайт так так так 

Київського університету 

 ім. Б. Грінченка 
76 25 51 76 ІРБІС 106 564 106 471 54 348 сайт так так так 

Кременецької ОГПА 

 ім. Т. Шевченка 
50 10 40 50 УФД 1 569 83 566 1 034 сторінка так так ні 

Криворізького НУ 19 15 3 18 УФД   181 679 12 584 сторінка так ні так 

Маріупольського ДУ 46 31 15 46 ІРБІС 64 5 783 134 735 32 510 сайт так так так 

Мелітопольського ДПУ 18 7 11 18 ІРБІС 66 427 40 442 934 сайт так так так 

Миколаївського НУ 

 ім. В. О. Сухомлинського 
8 7 1 8 УФД 1 198 202 324 2 158 сторінка ні ні ні 
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Мукачівського ДПУ 4 2 2 2           ні ні ні 

НПУ ім. М. П. 

Драгоманова 
72 113 1 72 ІРБІС-64   872 678 40 395 сайт так так так 

Ніжинського ДУ 

 ім. М. Гоголя 
17 12 5 17 ІРБІС-64 44 038 278 677 7 195 сайт так так так 

Переяслав-Хмельницького 

ДПУ ім. Г. Сковороди 
73 20 53 73 УФД   266 389 10 910 сайт так ні так 

Південноукраїнського 

НПУ 
25 15 10 25 UNILIB 1 799 189 403 14 512 сайт так так так 

Полтавського НПУ 

 ім. В. Г. Короленка 
19 17 2 19 УФД 9 501 469 061 25 707 сайт так так так 

Прикарпатського НУ 

 ім. В. Стефаника 
59 25 1 26 УФД 658 609 522 874 19 164 сайт так так так 

Рівненського ДГУ 15 10 4 12 УФД 278 542 273 432 11 830 сайт так так ні 

Сумського ДПУ 

 ім. А. С. Макаренка 
24 13 10 24 УФД 9 329 198 833 13 045 сайт так так так 

Тернопільського НПУ 

 ім. В. Гнатюка 
78 39 36 75 УФД 15 757 620 087 19 301 сайт так так так 

Української ІПА 28 18 10 26 ІРБІС-64 54 691 150 490 3 310 сайт так так так 

Уманського ДПУ 

 ім. П. Тичини 
60 19 41 60 УФД 8 602 76 445 7 218 сайт так так так 

Центральноукраїнського 

ДПУ ім. В. Винниченка 
36 10 21 33 ІРБІС 0 145 602 8 243 сторінка так ні так 

Харківської ГПА 8 5 3 8 УФД 30 31 227 2 864 сайт ні ні ні 

Харківського НПУ  

ім. Г. С. Сковороди 
21 19 2 19 УФД   214 598 14 363 сайт так ні так 

Херсонського ДУ 23 16 7 23 власна 288 771 121 481 771 сторінка так ні так 

Хмельницької ГПА 12 8 4 12 УФД 4 950 50 140 2 674 сайт так так так 

Черкаського НУ 

 ім. Б. Хмельницького 
42 20 21 40 ІРБІС-32 300 342 285 639 13 570 сайт так так так 

Чернігівського НПУ 

 ім. Т. Шевченка 
34 21 11 34 УФД   534 956 7 717 сайт так ні так 

УСЬОГО 1163 611 520 1076   2 859 131 7 585 665 424 765   26 20 20 
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Таблиця 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (станом на 01.01.2019)  

Бібліотека 

Кількість 

бібліотечних 

працівників 

За освітою За стажем роботи Кількість 

працівників, які 

працюють на повну 

ставку Повна 

вища 

у т.ч. 

бібліотечна 

Базова 

вища 

у т.ч. 

бібліо-

течна 

Неповна 

вища 

до 3-

х 

років 

до 

10-ти   

років 

до 20 

років 

понад 

20 

років 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Бердянського ДПУ 21 20 19 17 8 1 1   1 6 1 11 15 16 17 

Вінницького ДПУ 

 ім. М. Коцюбинського 
50 26 26 23 16     3   2 10 14 48 23 25 

Глухівського НПУ 

 ім.  О. П. Довженка 
  17 16 16 4       2   4 10   16 15 

Донбаського ДПУ 27 27 27 23 8 4 2       6 21 27 27 27 

Дрогобицького ДПУ 

 ім. І. Франка 
42 37 38 38 4         10 11 17 18 21 21 

Житомирського ДУ 

 ім. І. Франка 
25 21 17 16 5 1 1   3 2 3 9 24 20 17 

Ізмаїльського ДГУ   14 14 14 2         1 5 8   12 12 

Кам'янець-Подільського  НУ  

ім. І. Огієнка 
49 30 27 23 9       3 1 7 16 29 22 20 

Київського університету 

 ім. Б. Грінченка 
24 24 26 25 10       5 1 13 7 22 22 22 

Кременецької ОГПА 

 ім. Т. Шевченка 
10 9 9 8 6 1 1 1 1   3 5 10 9 9 

Криворізького НУ 37 26 26 25 11 1     1 3 10 12 30 25 26 

Маріупольського ДУ 27 28 28 28 16 1 1     5 13 10 27 28 28 

Мелітопольського ДПУ 13 13 13 13 6       1 3 2 7 13 13 13 

Миколаївського НУ 

 ім. В. О. Сухомлинського 
38 37 33 30 21     1 1 4 8 20 37 37 33 

Мукачівського ДПУ   3 3 3 3             3   3 3 

НПУ ім. М. П. Драгоманова 91 79 77 56 14 7 3 6 13 14 15 35 67 65 64 

Ніжинського ДУ 

 ім. М. Гоголя 
35 23 23 16 11 7 7     1 10 12 33 22 23 
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Переяслав-Хмельницького 

ДПУ ім. Г. Сковороди 
43 22 21 21 7         1 12 8 9 9 9 

Південноукраїнського НПУ 33 20 20 17 1     2 2 4 2 11 29 19 19 

Полтавського НПУ 

 ім. В. Г. Короленка 
45 35 35 30 14 4 2 1   8 11 16 45 35 35 

Прикарпатського НУ 

 ім. В.Стефаника 
60 49 45 42 5     1 3 3 23 16 57 47 44 

Рівненського ДГУ 59 52 52 44 37 2   1 4 4 15 25 58 51 47 

Сумського ДПУ 

 ім. А. С. Макаренка 
35 34 30 29 5 1 1   3 4 11 12 35 33 29 

Тернопільського НПУ 

 ім. В. Гнатюка 
53 45 37 36 7 1 1   1 6 10 20 45 45 35 

Української ІПА 35 17 17 16 11 1     3 4 4 6 33 16 15 

Уманського ДПУ 

 ім. П. Тичини 
26 27 25 23 2 2 2   3 9 5 8 22 22 20 

Центральноукраїнського 

ДПУ ім. В. Винниченка 
35 27 26 24 4     2   3 14 9 35 27 26 

Харківської ГПА 9 9 9 9 8             9 9 9 9 

Харківського НПУ  

ім. Г. С. Сковороди 
35 32 30 30 13       1 2 10 17 35 31 29 

Херсонського ДУ 45 35 33 22 3 10 7 1 2 4 6 21 39 33 28 

Хмельницької ГПА 8 8 8 7 3 1 1     3 2 3 8 7 6 

Черкаського НУ 

 ім. Б. Хмельницького 
52 35 31 27 8 4 4   1 2 16 12 49 33 29 

Чернігівського НПУ 

 ім. Т. Шевченка 
42 30 26 23 6 3 2     1 11 14 39 29 25 

УСЬОГО 1104 911 867 774 288 52 36 19 54 111 273 424 947 827 780 
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ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОВІДНИХ КНИГОЗБІРЕНЬ МЕРЕЖІ 

ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В 2018 

РОЦІ  

2.1. Аналітична інформація  

Розділ містить аналітичну інформацію щодо сукупного 

інформаційного ресурсу та його використання, інформаційно-

бібліотечного обслуговування,  довідково-бібліографічної 

діяльності, кадрового забезпечення, стану впровадження ІКТ у 65-и 

провідних освітянських бібліотеках: ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського, ЛОНПБ, МНПБ, спеціальних наукових 

бібліотек установ НАПН України (6), бібліотек обласних ІППО (23) 

та бібліотек ЗВО ІІІ-IV р. а. педагогічного та інженерно-

педагогічного профілю (33).  

Сукупний інформаційний ресурс провідних освітянських 

бібліотек станом на 01.01.2019 року становив близько 19,8 млн. 

прим. документів. Найбільший обсяг бібліотечних фондів 

акумульовано в бібліотеках ЗВО ІІІ–IV р. а. педагогічного та 

інженерно-педагогічного профілю - понад 88,9 % (понад 17,6 млн. 

прим.). У бібліотеках обласних ІППО сконцентровано 4,1 % 

документів (майже 810 тис. прим.), у ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського – 3 % (понад 579 тис. прим.), у ЛОНПБ і 

МНПБ –  2,9 % (понад 522 тис. прим.) і 1,4 % (понад 280 тис. прим.) 

– в бібліотеках установ НАПН (діаграма 1).  

Діаграма 1. Сукупний інформаційний ресурс  провідних 

освітянських бібліотек України в 2018 році (тис. прим.) 

 

Аналіз сукупного фонду провідних освітянських бібліотек за 

видами документів показав, що переважну більшість становлять 

книжки – майже 16,4 млн. прим. (83 %), на другому місці – 

періодичні видання – понад 2,5 млн. прим. (13 %). Документи на 

електронних носіях складають дуже незначну частку – 1 % (близько 

195 тис. прим.), інші види документів загалом не перевищують 3 %.  

578939 (3%) 
280308 (1,4%) 

522943 (2,9) 

17602687 
(88,9%) 

810588 (4,1) ДНПБ України ім. В.О. 
Сухомлинського 

Бібліотеки установ НАПН 
України 

ЛОНПБ, МНПБ 

Бібліотеки ВНЗ  

Бібліотеки ОІППО 
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Окремі бібліотеки володіють особливо цінними та 

раритетними виданнями, кількість яких періодично поповнюється 

та на сьогодні становить понад 185,7 тис. прим.   

Аби успішно виконувати свої функції освітянські бібліотеки 

мають систематично працювати не лише над збереженням 

накопичених багатомільйонних інформаційних ресурсів, а й над їх 

якісним оновленням. Однак постійне хронічне недофінансування 

бібліотек, негативно впливають на комплектування фондів. 

Підтвердженням цього є щорічне зменшення показника кількості 

нових надходжень документів до фондів освітянських бібліотек. У 

2018 році до освітянських бібліотек надійшло 166,7 тис. прим., що 

на 3 % менше, ніж у 2017 році (171,1  тис. прим.), та на 6% менше 

ніж у 2016 році (176,1 тис. прим.). Незначне збільшення 

надходжень нових документів відбулось лише в бібліотеках НАПН 

України – на 4 % (діаграма 2). 

 

Діаграма 2. Динаміка нових надходжень до фондів провідних 

освітянських бібліотек України  

в 2016–2018 рр. (тис. прим.) 

 

Моніторинг надходжень нових документів до провідних 

освітянських бібліотек за джерелами виявив, що, як і в попередні 

роки, основним джерелом були дарунки користувачів, авторів – 

34 % від загальної кількості отриманих документів (понад 56 тис. 

прим.). До 21 % (35,4 тис. прим.) у 2018 році  знизилась частка 

видань, придбаних бібліотеками за власні кошти, що на 4 % менше 

показника 2016 року (43,4 тис. прим.). Суттєво скоротилися в 

звітному році надходження з таких джерел, як: редакційні 

структури (2018 – 6 тис. прим. (3 %), у 2016 – 9 тис. прим. (5 %)); 
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централізоване забезпечення (2018 – 4,5 тис. прим. (2,7 %), 2016 – 

5,1тис. прим. (3 %)); обмінно-резервні фонди (2018 – 2,1 тис. прим. 

(1,2), 2016 – 5,1 тис. прим. (0,8 %)); інші джерела (2018 – 30,1 тис. 

прим. (18 %), 2016 – 33,1 тис. прим. (19 %)). Показник надходження 

документів за рахунок повернення користувачами видань взамін 

загублених не зменшився на 11 % і становить 11,8 тис. прим.) 

(діаграма 3).  

Діаграма 3. Розподіл нових надходжень документів  

до фондів провідних освітянських бібліотек країни  

за джерелами в 2018 році (тис. прим.) 

 

Аналіз використання інформаційних ресурсів провідних 

освітянських бібліотек у 2018 році підтвердив нестабільність 

показників кількості книговидач в освітянських бібліотеках. Так у 

2018 р. він становив  14,6 млн. прим., що на 10 % менше  за 

показник 2017 року (15,2 %). Однак у 2016 р. він майже на 8 % 

збільшився (14,2), вдалося збільшити кількість книговидач у ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського, МНПБ, бібліотеках Інституту 

соціальної і політичної психології НАПН України та Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Волинського 

ІППО, Івано-Франківського ОІППО, Київської АНО, КЗ 

«Кіровоградський ОІППО ім. Василя Сухомлинського», 

Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського, Маріупольського ДУ, 

Південноукраїнського НПУ, Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника, 

Рівненського ДГУ, Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка, 

Уманського ДПУ ім. П. Тичини (діаграма 4). 
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Діаграма 4. Динаміка книговидачі у провідних освітянських 

бібліотеках України (2016–2018 рр.) 

Як і в попередні роки прослідковується чітка тенденція  

скорочення показників кількості користувачів освітянських 

бібліотек. Сукупна кількість користувачів у 2018 році становила 

310,2 тис. осіб, що на 0,4 % менше ніж у 2017 році (310,7 тис. осіб), 

та на 1% менше ніж у 2016 році (311,8 тис. осіб). Разом з тим 

суттєво зросла кількість користувачів у бібліотеках Закарпатського 

ОІППО, Київської АНО, Харківської АНО та Львівського ОІППО 

(діаграма 5). 

Діаграма 5. Кількість користувачів за ЄРК у провідних  

освітянських бібліотеках України (2016–2018 рр.). 

 

Водночас, не зважаючи на щорічне зменшення користувачів, 

у провідних освітянських бібліотеках останні три роки 

спостерігалося збільшення кількості відвідувань. Загальна кількість 
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відвідувань у 2018 р. становила майже 13 млн. разів, що на 7 % 

більше, ніж у 2017 році (12,1 млн.) та на 22 % більше ніж у 2016 

році (9,7 млн.). Кількість відвідувань зросла, зокрема, в ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського, в ЛОНПБ і МНПБ, а також в 

бібліотеках ЗВО (діаграма 6). 

Діаграма 6. Динаміка відвідувань провідних освітянських бібліотек 

України (2016–2018 рр.)  

 

Слід зазначити, що одним з чинників такого стрімкого 

зростання є збільшення кількості віртуальних відвідувань у всіх 

провідних освітянських бібліотеках. Так у  2018 році цей показник 

збільшився удвічі в порівнянні з 2016 роком  і становить 8,1 млн. 

(2017 рік понад 7 млн., 2016 рік  – 4 млн. віртуальних відвідувань). 

Суттєве збільшення віртуальних відвідувань відбулося загалом у 

бібліотеках ЗВО (на 3 млн.), у ЛОНПБ і МНПБ (майже на 7 тис.). 

Водночас, загальна кількість віртуальних відвідувань бібліотек 

ОІППО скоротилася на 458 тис., однак цей показник знизився, у 

зв’язку з тим, що бібліотеки не подають статистичні дані щодо 

віртуальних відвідувань. 

Отже, моніторинг динаміки показників кількості 

користувачів та відвідувань засвідчив, що впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій призвело до збільшення 

кількості віртуальних відвідувань та віддалених читачів, які 

користуються електронними ресурсами, розміщеними на сайтах 

освітянських бібліотек, і водночас зменшуються показники 

відвідування та книговидачі.  

Перспективи  провідних освітянських бібліотек залежать від 

освоєння й всебічного запровадження в практику роботи 

інформаційно-комунікаційних технологій, використання широкого 

спектра світових бібліотечно-інформаційних ресурсів. Для 
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реалізації цих завдань бібліотеки повинні мати сучасну 

комп'ютерну техніку та відповідне програмне забезпечення 

(ліцензійне). Аналіз матеріально-технічної бази провідних 

освітянських бібліотек показав, що станом на 01.01.2018 року 

комп’ютерний парк провідних освітянських бібліотек налічував  

1414 одиниць, що 29 комп’ютерів більше ніж у  2017 року 

(1 396 одиниць), однак лише на 3 одиниць більше ніж у 2016 році 

(1 411 одиниць). Майже у всіх бібліотеках техніка приблизно 

порівну використовуються як для адміністративної роботи та 

автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів (719 одиниць), 

так і для доступу користувачів до інформаційних ресурсів 

Всесвітньої мережі, електронних каталогів, БД та інших ресурсів 

бібліотек (619 одиниці).  

 Упродовж 2018 року комп’ютерний парк було оновлено на 

29 одиниць в 11-ти провідних освітянських бібліотеках: ЛОНПБ і 

МНПБ, Чернівецького ОІППО, Бердянського ДПУ, Глухівського 

НПУ ім. О. П. Довженка, Донбаського ДПУ, Дрогобицького ДПУ 

ім.. І. Франка, Маріупольського ДУ,  Південноукраїнського НПУ,  

Сумського ДПУ, Харківського НПУ (діаграма 7).  

 

 

Діаграма 7. Комп’ютеризація провідних освітянських бібліотек 

України (кількість комп’ютерів, 2016–2018 рр.) 

 

Усі провідні освітянські бібліотеки у звітному році мали 
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організовано безкоштовний доступ до ресурсів Інтернету з 

використанням технології Wi-Fi. 

Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів у 

бібліотеках здійснюється на основі автоматизованих бібліотечно-

інформаційних систем (АБІС). Аналіз програмного забезпечення 
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показав, що з 65 бібліотек, які надіслали статистичні звіти, 23 

використовують САБ ІРБІС (ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського, ЛОНПБ, МНПБ, 10 бібліотек ЗВО ІІІ–IV 

р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів, 6 бібліотек 

ОІППО, 4 бібліотеки установ НАПН України), АБІС 

«УФД/Бібліотека» у 17-ти книгозбірнях ЗВО ІІІ–IV р. а. 

педагогічного та інженерно-педагогічного профілів, 2 бібліотеки 

використовують АІБС MARK-SQL, 2 бібліотеки працюють на 

власному програмному забезпеченні (бібліотеки Херсонського ДУ 

та Волинського ІППО), 10 бібліотек мають інші АБІС. Не мають 

програмного забезпечення 11 бібліотек обласних ІППО та дві 

бібліотеки НАПН України (діаграма 8).  

Діаграма 8. Наявність програмного забезпечення у провідних 

освітянських бібліотеках України 

(станом на 01.01.2019) 

  

Упродовж звітного року більшість провідних освітянських 

бібліотек працювала над створенням власних електронних ресурсів 

і розміщенням їх у мережі Інтернет, удосконаленням власних веб-

сайтів, наповненням їх актуальним і корисним контентом. Аналіз 

представництв освітянських бібліотек в Інтернет показав, що ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського забезпечувала інформаційні 

потреби віддалених користувачів через свій веб-портал, 

28 бібліотек – через власні сайти (ЛОНПБ, МНПБ, 23 бібліотеки 

ЗВО, 3 бібліотеки ОІППО), і ще 30 бібліотек – через сторінки на 

сайтах установ, яким вони підпорядковані (5 бібліотек установ 

НАПН України, 16 бібліотек обласних ІППО, 9 бібліотек ЗВО ІІІ–

IV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів). Для 

популяризації освітніх ресурсів бібліотеки використовували також 

соціальні мережі (ЛОНПБ, МНПБ, Уманського ДПУ                                    

ім. П. Тичини), блог (Запорізький ОІППО, Полтавського НПУ                 

ім. В. Г. Короленка). 

Загалом через інтернет-представництва освітянських 

бібліотек  віддалені користувачі мали змогу скористатися 

електронними каталогами, електронними бібліотеками і 

репозитаріями, бібліографічними й фактографічними БД, 

віртуальними книжковими виставками, довідково-інформаційними 

матеріалами, тематичними і рекомендаційними біографічними 
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списками літератури, повнотекстовими версіями видань бібліотек, 

інтернет-навігаторами, матеріалами семінарів, конкурсів, фото- та 

відеоматеріалами до заходів та ін. 

Електронний каталог розміщено на сайтах (сторінках) 41-

ї бібліотеки (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, ЛОНПБ, 

МНПБ, Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН 

України, 11-ти бібліотек ОІППО, 26-ти бібліотек ЗВО ІІІ–IV р. а. 

педагогічного та інженерно-педагогічного профілів). На сайті 

МНПБ користувачам було надано доступ до зведеного ЕК бібліотек 

м. Миколаєва. 

Можливість скористатись електронною бібліотекою на своїх 

сайтах надавали 33 бібліотеки: ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського, ЛОНПБ, 3 бібліотек  НАПН України, 7 бібліотек 

обласних ІППО, 20 бібліотек ЗВО ІІІ–IV р. а. педагогічного та 

інженерно-педагогічного профілів. Окрім того на сайтах надавався 

доступ до інституційних репозитаріїв 20-ти бібліотек ЗВО, 

Житомирського та Тернопільського ІППО, ДВНЗ «УМО» НАПН 

України, що дає можливість широкому загалу користувачів 

ознайомитись з науковими працями викладачів і студентів, 

авторефератами дисертацій тощо.  

Важливу роль у якісному забезпеченні фахових 

інформаційних потреб користувачів на сучасному етапі відіграє 

організація доступу до національних і міжнародних повнотекстових 

електронних ресурсів, а також інформаційних ресурсів провідних 

постачальників наукової інформації. 

У 2018 році доступ до цих ресурсів передплатили лише, 

10 бібліотек ЗВО ІІІ–IV р. а. педагогічного та інженерно-

педагогічного профілю, 3 бібліотеки ОІППО, 1 бібліотека НАПН 

України. (діаграма 9). 

Діаграма 9. Електронні ресурси та послуги, представлені на 

сайтах (сторінках) провідних освітянських бібліотек України 

(2016–2018 рр.) 
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Аналіз звітних матеріалів провідних освітянських бібліотек 

показав, що на сайтах ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 

ЛОНПБ та 23-х бібліотек ЗВО ІІІ–IV р. а. педагогічного та 

інженерно-педагогічного профілю віддалені користувачі можуть 

скористатися таким інформаційним сервісом, як віртуальна 

довідкова служба (віртуальна довідка). Окрім того бібліотеки ЗВО 

забезпечують на власних сайтах можливість онлайн-запису 

користувачів до бібліотек, оформлення онлайн-замовлення на 

літературу з їх фондів,  електронну доставку документів; 

продовження абонементу; електрону розсилку та інші послуги з 

бібліотечно-інформаційного обслуговування. 

Отже, дослідження процесу формування інтернет-

представництв провідних освітянських бібліотек показало, що він є 

нерівномірним через недостатнє фінансування, застаріле 

комп’ютерне обладнання, нестачу фахівців відповідної кваліфікації. 

Приміром ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, ЛОНПБ, 

МНПБ, переважна більшість бібліотек ЗВО ІІІ–IV р. а. 

педагогічного та інженерно-педагогічного профілю на сьогодні є 

потужною складовою національної інформаційної інфраструктури. 

Водночас інтернет-представництвам бібліотек установ НАПН 

України та обласних ІППО наразі не вдається досягти аналогічного 

рівня, що зумовлено (крім означених вище чинників) невеликими 

штатами (від 1 до 3-х працівників), а також відсутністю серед них 

фахівців, що володіють знаннями і навичками для розробки та 

підтримки як окремого веб-сайту, так і актуалізації окремої 

сторінки на загальному сайті установи, якій підпорядкована 

бібліотека. 

Одним із стратегічних завдань провідних освітянських 

бібліотек у звітному році був розвиток бібліотечного 

співробітництва на основі об’єднання і взаємовикористання 

ресурсів та інтеграції в регіональний, національний, європейський 

та світовий простір.  

З метою створення інтегрованого галузевого інформаційного 

ресурсу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського започаткувала 

спільно з бібліотеками мережі формування на базі порталу ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського зведених БД, зокрема, зведеної 

БД збірників наукових праць, зведеної БД дисертацій з питань 

освіти, педагогіки та психології, «Зведеної бібліографічної бази 

даних збірників наукових праць» (ЗвБД ЗНП).  

Упродовж двох останніх роківа провідні освітянські 

бібліотеки продовжували співпрацю в рамках проекту з 

кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання фахових 

періодичних видань, розпочатого у 2009 році. Робота здійснювалась 

шляхом обміну бібліографічними записами для їх подальшого 
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введення до електронних каталогів бібліотек. У 2018 році в обміні 

бібліографічними записами брали участь 7 бібліотек 

освітянської  мережі, а саме: ЛОНПБ, Вінницького ДПУ ім. 

М. Коцюбинського, Київського університету ім. Б. Грінченка, 

Української інженерно-педагогічної академії, Житомирського ДУ 

ім. І. Франка, Херсонської АНО. У проекті з обміну 

бібліографічними записами з питань бібліотекознавства, 

бібліографознавства, документознавства й інформаційної діяльності 

в 2018 році брали участь бібліотеки Херсонської АНО та 

Ніжинський ДУ ім. М. Гоголя.  

Протягом двох років тривала робота з реферування 

періодичних і продовжуваних видань психолого-педагогічної 

тематики. Реферати надавалися до загальнодержавної електронної 

реферативної БД «Україніка наукова», її паперовий варіант УРЖ 

«Джерело» та галузеву реферативну БД ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського, розміщену на веб-порталі бібліотеки. Науковцями 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2018 році 

прореферовано 21 видання, на які складено 2760 рефератів до 920 

статей українською, російською та англійськими мовами. До 

спільної роботи з реферування продовжуваних видань долучались 

10 провідних освітянських бібліотек (ЛОНПБ, 9  бібліотек ЗВО ІІІ–

IV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів). У 

результаті кооперативної співпраці конвертовано 2007 рефератів до 

669 статей. 

Важливим напрямом взаємодії провідних освітянських 

бібліотек упродовж двох років була їх участь у створенні щорічного 

«Довідника науково-інформаційної й видавничої діяльності 

освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, 

спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних 

працівників освітянської галузі України» (далі – Довідник). У 

2018 році до створення Довідника долучились 56 провідних 

освітянських бібліотек, зокрема Львівська обласна науково-

педагогічна бібліотека та Науково-педагогічна бібліотека міста 

Миколаєва, шість спеціальних наукових бібліотек установ НАПН 

України, двадцять сім бібліотек закладів вищої освіти 

педагогічного та інженерно-педагогічного профілів ІІІ-IV р. а. та 

двадцять бібліотек обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти.  

З метою поширення інформації про підготовку наукових 

видань, зокрема, збірників наукових праць, бібліографічних 

посібників, інструктивно-нормативних матеріалів, які щорічно 

плануються до видання провідними освітянськими бібліотеками, а 

також про найбільш важливі заходи щодо інформаційної підтримки 

розвитку педагогічної науки, освіти й практики, підвищення 
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професійного рівня бібліотечних працівників освітянської галузі 

Довідник розміщено на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського та надіслано в електронній формі бібліотекам 

мережі.  

Упродовж 2016 - 2018 рр. до фонду ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського надійшло 28 видань підготовлених провідними 

освітянськими книгозбірнями. Усі видання було представлено на 

веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Окрім того 

повнотекстові варіанти власної бібліографічної продукції було 

представлено на сайтах (сторінках) 38 бібліотек, що на 2 більше, 

ніж у 2016 році, а саме: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 

ЛОНПБ, МНПБ, бібліотека Інституту педагогічної освіти та освіти 

дорослих НАПН України, бібліотека ДВНЗ «УМО», 3 бібліотеки 

обласних ІППО, 30 бібліотек ЗВО ІІІ–IV р. а. педагогічного та 

інженерно-педагогічного профілю.  

З метою підвищення якості роботи бібліотек та узгодженості 

дій усієї мережі у виконанні загальних завдань ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського упродовж двох років підготувала і передала 

для впровадження в практику роботи освітянських бібліотек значну 

кількість організаційно-управлінських, нормативно-інструктивних і 

методичних документів. Це, зокрема: два щорічних збірника 

«Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності 

освітянських бібліотек України й основних заходів бібліотек, 

спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних 

працівників освітянської галузі України» (в електронній формі).  

Отже, аналіз міжбібліотечної взаємодії провідних 

освітянських бібліотек показав, що в звітному році вона була 

достатньо ефективною. Втім, значна кількість бібліотек й досі 

залишається не залученою до корпоративних проектів через 

відсутність належного технічного оснащення (брак серверів і 

засобів, що забезпечують зв'язок між серверами організацій-членів 

корпорації, нестача автоматизованих робочих місць), а також 

кадрів. 

Аналіз кадрового складу провідних освітянських бібліотек 

показав, що в 2018 році в них працювало 1053 працівника, що на             

4 % менше ніж у 2017 році (1095 осіб) та майже на 20% менше ніж 

у 2016 році (1 174 осіб). З року в рік зменшується кількість 

бібліотекарів, які працюють на повну ставку: у 2016 – 1 109 осіб, у 

2017 - 909 осіб, 2018 – 866 осіб.  

Серед фахівців, які працювали в провідних освітянських 

бібліотеках лише третина має фахову освіту – 360 осіб. Однак їх 

кількість в освітянських бібліотеках також щороку скорочується 

(діаграма 10). 
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Діаграма 10. Кадрове забезпечення провідних 

освітянських  бібліотек України в 2018 р. 

 

Переважна більшість фахівців, які працюють в освітянських 

бібліотеках мають досвід роботи понад 20 років – 44 % (468 осіб), 

кількість працівників зі стажем роботи до 20 років – 28 % (299 

осіб), зі стажем роботи 10 років – 12 % (128 осіб) та зі стажем 

роботи до 3 років – 5 % (62 особи). Ці показники залишаються 

відносно незмінними впродовж декількох останніх років. 

Сьогодення вимагає від фахівців будь-якої галузі, зокрема 

бібліотечної, бути конкурентоспроможними, тобто постійно 

навчатися й удосконалювати свої професійні навички та вміння, 

бути здатним визначати пріоритети і завдання бібліотеки на 

перспективу, володіти інформаційно-комунікаційними 

технологіями тощо. Як показав аналіз звітних документів провідних 

освітянських бібліотек у звітному році підвищили кваліфікацію 

лише 10 % працюючих (120 осіб). Серед основних форм 

підвищення кваліфікації були: навчання на курсах, участь у 

науково-практичних конференціях і методичних семінарах, 

самоосвіта. Зважаючи на критично малу кількість фахових видань у 

фондах освітянських бібліотек, бібліотечні працівники активно 

використовували для пошуку матеріалів, необхідних для 

самоосвіти, БД «Бібліотечна справа» ЕК ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського, в якій відображено книжки, брошури, 

автореферати дисертацій, дисертації, електронні документи, 

періодичні видання з питань бібліотекознавства, 

бібліографознавства, книгознавства, документознавства та 

інформаційної діяльності з фондів ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського.  

Отже, аналіз кадрового забезпечення провідних освітянських 

бібліотек виявив проблеми не лише у формуванні кадрового 

резерву, його фахової підготовки, а також підтримці професійного 
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рівня  працюючих на рівні, що має відповідати сучасним вимогам 

до фахівців бібліотечно-інформаційної сфери. 

ВИСНОВКИ  

Проведений порівняльний аналіз основних напрямів роботи 

провідних освітянських бібліотек України в 2016–2018 рр. 

засвідчив, що, не зважаючи на складні умови, в яких функціонують 

ці бібліотеки, вони планомірно перетворюються в потужні 

інформаційні центри, що забезпечують підтримку розвитку 

педагогічної науки, освіти і практики в різних регіонах України. Це 

досягається, перш за все, переорієнтацією діяльності освітянських 

бібліотек на більш активне формування власних електронних 

ресурсів і надання онлайн-доступу до них віддаленим користувачам 

через власні веб-сайти, сторінки, блоги, соціальні мережі. У 

звітному році збільшилося коло бібліотек, що пропонують сучасні 

інформаційні сервіси для дистанційного обслуговування 

користувачів. Це сприяло зростанню загальної кількості відвідувань 

провідних освітянських бібліотек. 

Водночас, у 2017 – 2018 роках збереглися, а в окремих 

бібліотеках, поглибилися, негативні тенденції, зокрема: скорочення 

обсягу надходжень нових видань; неможливість передплатити 

доступ до повнотекстових ресурсів провідних світових 

постачальників наукової інформації; старіння комп’ютерної 

техніки; скорочення посад та переведення на неповний робочий 

день працівників. 

Вочевидь, що для усунення означених вище негативних 

чинників, що гальмують сучасний інноваційний розвиток 

освітянських бібліотек, необхідна своєчасна і дієва підтримка як з 

боку держави, так і з боку установ, яким вони підпорядковуються, а 

також активізація керівництва бібліотек у питаннях пошуку 

альтернативних джерел фінансування. 

З метою забезпечення конкурентоспроможності провідних 

освітянських бібліотек України у вітчизняному і зарубіжному  

інформаційному середовищі ДНПБ України                                                 

ім. В. О. Сухомлинського як координаційний і методичний центр 

мережі освітянських бібліотек України рекомендує:  

 активізувати діяльність щодо залучення додаткового 

фінансування бібліотек (спонсорство, платні послуги, 

участь у грантах і міжнародних програмах тощо);  

 переорієнтувати стратегію комплектування фондів на 

поповнення їх електронними ресурсами; 

 ефективніше використовувати можливості книгообміну 

для формування фондів документами на традиційних 

носіях; 
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 активізувати діяльність щодо включення рідкісних та 

цінних видань бібліотек до Державного реєстру 

національного культурного надбання, створення в 

установленому порядку страхових копій цих видань; 

 посилити роботу щодо організації й використання 

електронних бібліотек, електронних репозитаріїв, 

розвитку сучасних дистанційних форм інформаційного 

обслуговування й оперативного доступу до зовнішніх 

джерел наукової, освітньої та суспільної інформації на 

власних веб-сайтах і веб-сторінках;  

 популяризувати діяльність бібліотек та їх інформаційних 

ресурсів у соціальних мережах, блогосфері, наукових 

виданнях;  

 активізувати участь у корпоративних проектах щодо 

створення електронного галузевого бібліографічного й 

реферативного ресурсу, формування зведених 

бібліографічних баз даних із питань освіти, педагогіки, 

психології та суміжних галузей знання, аналітико-

синтетичного опрацювання періодичних видань з питань 

освіти, педагогіки, психології та бібліотечної справи;  

 ширше долучатись до підготовки Довідника науково-

інформаційної й видавничої діяльності освітянських 

бібліотек та основних заходів бібліотек, спрямованих на 

підвищення професійної майстерності бібліотечних 

працівників освітянської галузі України;  

 активно вивчати та впроваджувати в практику діяльності 

позитивний досвід та інноваційні технології бібліотек 

України й світу;  

 брати активну участь у науково-практичних 

конференціях, круглих столах, семінарах, практикумах, 

тренінгах, які проводять ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського, УБА, бібліотеки інших систем і 

відомств.
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2.2. Зведені статистичні дані  

Таблиця 1. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (станом на 01.01.2019) 

Назва  
Наявність фонду (прим.) Надходження (прим.) Вибуття (прим.) Використання фонду 

2016 2017 2018 Ріст 2016 2017 2018 Ріст 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Ріст 

ДНПБ України ім. 

В.О. Сухомлинського 
578139 583294 578939 800 5981 5949 5547 -434 7409 794 9902 240694 209357 210174 -30520 

ЛОНПБ, МНПБ 539351 528958 522943 -16408 6140 5876 5869 -271 9863 16269 11884 223852 222621 225718 1866 

Бібліотеки НАПН 

України 
283695 278847 280308 182 2087 2152 3776 1689 7096 440 1546 198833 133821 137022 -61811 

Бібліотеки ОІППО 782070 788186 810588 28518 17055 15122 15960 -1095 21537 19586 10169 762887 739691 778408 15521 

Бібліотеки ЗВО 16387543 17710312 17602687 1215144 144889 142244 135551 -9338 171839 157825 180227 12795590 13977711 13333064 537474 

Усього 18570798 19889597 19795465 1318799 176152 171343 166703 -9449 217744 194914 213728 14221856 15283201 14684386 462530 

 

Таблиця 2. КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ТА ВІДВІДУВАНЬ. ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ (станом на 01.01.2019) 

Назва  

Користувачі Відвідування 
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за ЄРК Кількість у т.ч. віртуальних відвідувань 

2016 2017 2018 Ріст 2016 2017 2018 Ріст 2016 2017 2018 Ріст 

ДНПБ України 

 ім. В.О. Сухомлинського 
5370 5656 5110 -260 216122 469630 562668 346546 186628 450202 543088 356460 0,4 107,9 43,9 40,2 

ЛОНПБ, МНПБ 11029 1078 11103 -26 77570 64447 82408 4838 31322 19945 38845 7523 0,7 4,62 20,32 7,34 

Бібліотеки НАПН України 6378 6079 6539 161 26768 29985 26846 -14922 5237 5573 5527 290 0,4 99,4 15,7 5,5 

Бібліотеки ОІППО 71 226 70 509 76 111 4 885 710 108 687 598 245 175 -22 510 511 060 503 033 52 553 -458 507 1 24,7 12,2 4,6 

Бібліотеки ЗВО 217 589 218 032 211410 -6 179 9 765 389 10 919 097 12091255 2 325 866 3 561 151 6 063 781 7472782 3 911 631 0,89 95,99 60,77 45,6 

Усього 306222 301354 310273 4051 10579835 12170757 13008352 2428517 4108770 7042534 8112795 3817397 0,68 66,52 30,58 20,65 
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Таблиця 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (станом на 01.01.2019)  

Назва  

Технічне забезпечення 
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Для 

співробіт-

ників 

Для 

користу-

вачів 

ДНПБ України ім. В.О. 

Сухомлинського 

75 61 9 70 ІРБІС 356261 356527 21802 сайт 1 1 

 

ЛОНПБ, МНПБ 
36 21 13 36 ІРБІС 

 

404971 23628 Cайти - 2 2 2 

 

Бібліотеки НАПН України 
16 5 8 15 ІРБІС - 4 

 

9892 1022 Сторінка - 5 1 3 1 

Бібліотеки ОІППО 
124 42 82 119 

ІРБІС - 6,    

інша - 5, 

власна - 1 

145 671 309 088 13 229 

Сторінка - 

16, сайт - 2, 

блог - 2 

11 7 2 

Бібліотеки ЗВО 
1163 611 520 1076 

ІРБІС - 10,  

УФД - 17,  

інша - 4, 

власна - 1 

2 859 131 7 585 665 424 765 
Сайт - 23, 

сторінка - 9 
26 20 20 

Усього 
1414 740 632 1316 

 

3361063 8666143 484446 

 

41 33 23 
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Таблиця 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (станом на 01.01.2019) 

Назва  

Кількість бібліотечних 

працівників 

За освітою За стажем роботи К-ть працівників, що 

працюють на повну 

ставку Повна 

вища 

у т.ч. 

бібліотечна 

Базова 

вища 

у. т.ч. 

бібліотечна 

До 3-х 

років 

3-9 

років 

10-20 

років 

Понад 

20 років 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ДНПБ України ім. 

В.О. Сухомлинського 
88 90 90  53 35             

 
    

ЛОНПБ, МНПБ 42 38 39 33 14     2 7 9 20 34 31 34 

Бібліотеки НАПН 

України 
15 13 13 10 5 2   2 6 3 2 15 13 13 

Бібліотеки ОІППО 40 43 44 37 14 3 3 4 4 14 22 39 38 39 

Бібліотеки ЗВО 1104 911 867 774 288 52 36 54 111 273 424 947 827 780 

Усього 1289 1095 1053 854 356 57 39 62 128 299 468 1109 909 866 
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ІІІ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИХ 

ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК  У 2016 - 2018  РОКАХ  
Василь Олександрович Сухомлинський : до 100-

річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / 

НАПН України, ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, 

Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська та ін. ; наук. 

консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. 

Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – 

Вінниця : Твори, 2018. – 395 c. − (Серія «Видатні 

педагоги світу» ; вип. 12). 

Дванадцятий випуск біобібліографічного покажчика 

серії «Видатні педагоги світу» приурочений до ювілею 

Василя Олександровича Сухомлинського – видатного українського 

педагога-гуманіста. У виданні представлено бібліографію його праць та 

дослідження, присвячені науково-практичній діяльності вченого та її 

творчому використанню, що опубліковані впродовж 1945–2017 рр. 

Покажчик адресовано вченим, педагогічним працівникам, аспірантам, 

студентам, бібліотечним фахівцям, усім, хто вивчає і кого цікавить творча 

спадщина В. О. Сухомлинського. 

http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018.pdf 

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : 

метод. рек. / [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, 

Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, 

Т. В. Добко] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка 

України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017. – 

103 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті 

працівників освітянських бібліотек” ; вип. 16). 

Методичні рекомендації підготовлено з метою 

вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів з національно-патріотичного 

виховання. Висвітлено основні напрями, методи та 

форми роботи шкільної бібліотеки, розглянуто питання комплектування 

фонду літературою національно-патріотичного спрямування, підготовки 

рекомендаційних бібліографічних посібників, інформаційно-

бібліографічного обслуговування учасників навчально-виховного процесу. 

У додатках вміщено орієнтовний план заходів із національно-

патріотичного виховання у шкільній бібліотеці, інтернет-ресурси з питань 

патріотичного виховання. Видання призначено фахівцям бібліотек 

загальноосвітніх навчальних закладів, а також буде корисним усім, хто 

здійснює  національно-патріотичне виховання дітей та  учнівської молоді. 

http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2017/09/patriotic_education_method_recommend_2017.

pdf 
Наукові праці Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 

6. : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка 

України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: 

Л. Д. Березівська (голова), Л. І. Страйгородська (заст. 

голови), С. М. Зозуля, О. Б. Бондарчук]. – Київ, 2017. – 

123 с. : табл., рис. – Бібліогр. у кінці ст. – Засновано у 

2008 р. – ISSN 2409-0891. 

Наукове видання містить статті з актуальних питань 

науково-інформаційної та бібліотечної галузі, освіти і 

суміжних наук. Для фахівців у галузі бібліотекознавства, 

бібліографознавства, інформаційної діяльності. 
http://journals.dnpb.gov.ua/issue/view/7169 

З Україною в серці : зб. поезій / Нац. акад. пед. наук 

України, Держ. наук.-пед. б-ка України 

ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., 

Біла Л. О., Рубан А. І.]. – Київ : Фенікс, 2016. – 256 с. 

У жовтні 2015 р. Державною науково-педагогічною 

бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського 

Національної академії педагогічних наук України 

спільно з Інститутом модернізації змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України проведено 

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 

«Виховуємо громадянина – патріота України». Головною метою 

проведеного заходу було привернення уваги до питань формування 

патріотичної свідомості учнівської молоді за допомогою об’єднання зусиль 

бібліотеки й педагогічного колективу. У рамках заходу відбувся конкурс 

авторських патріотичних віршів учнів. Твори переможців конкурсу 

увійшли до збірника «З Україною в серці». У збірнику також використані 

роботи учасників конкурсу патріотичного малюнку. 

http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2017/11/With_Ukraine_in_the_heart.pdf 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018.pdf
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018.pdf
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http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018.pdf
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/patriotic_education_method_recommend_2017.pdf
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http://journals.dnpb.gov.ua/issue/view/7169
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Упровадження Універсальної десяткової 

класифікації в практику роботи бібліотек 

закладів загальної середньої та професійно-

технічної освіти : метод. рек. / уклад.: І. Г. 

Лобановська ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка 

України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – 63 

с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті 

працівників освітянських бібліотек” ; вип. 17) 

(Шкільна бібліотека плюс ; ғ 15/16 (363/364), 

серпень). ISBN 978-617-7536-03-0 

У методичних рекомендаціях висвітлено 

організаційні питання переведення бібліотек закладів загальної середньої 

та професійно-технічної освіти на Універсальну десяткову класифікацію, 

надано рекомендації для роботи з фондами і каталогами залежно від 

обраного способу впровадження УДК, наведено методику 

пересистематизування фондів і каталогів, висвітлено питання 

наукової організації праці бібліотекарів із застосуванням норм часу на 

бібліотечні процеси. Численні додатки сприятимуть ефективній організації 

роботи. Дотримання єдиних підходів у впровадженні УДК в освітянських 

бібліотеках сприятиме уніфікуванню роботи, виконанню запланованих 

робіт з найменшими витратами часу, фінансових і матеріальних ресурсів, 

підвищенню кваліфікації бібліотечних кадрів. Видання насамперед 

розраховано на працівників освітянських бібліотек, зокрема закладів 

загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також може стати в 

пригоді фахівцям бібліотек інших систем і відомств. 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Uprov_metod_rec.pdf 
 

Довідник науково-інформаційної й 

видавничої діяльності та основних заходів, 

спрямованих на підвищення професійної 

майстерності бібліотечних працівників 

освітянської галузі / НАПН України, ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. 

Л. Гончаренко, І. І. Хемчян; наук. ред. і від. за 

вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2018. – 119 c. 

У 2018 р. в рамках виконання НДР «Науково-методичні засади розвитку 

освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища» 

відділом науково-методичного забезпечення діяльності мережі 

освітянських бібліотек Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського підготовлено «Довідник науково-

інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих 

на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 

освітянської галузі». Головною метою підготовки Довідника є 

узагальнення та поширення інформації про інформаційну та видавничу 

діяльність провідних освітянських книгозбірень мережі освітянських 

бібліотек МОН України та НАПН України, а саме: про створення наукових 

видань, укладання бібліографічних посібників, інструктивно-методичних 

матеріалів, а також про науково-практичні заходи, спрямовані на 

підвищення професійного рівня бібліотечних працівників освітянської 

галузі. 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2018.pdf 

Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в 

інноваційному розвитку освіти України : 

біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. – 4-те вид., допов. – Київ : 

Знання України, 2017. – 319 [1] c. – (Серія «Академіки 

НАПН України» ; вип. 28). 

ISBN 978–966–316–413–7 

У покажчику представлено науковий доробок 

президента НАПН України В. Г. Кременя, доктора 

філософських наук, професора, заслуженого діяча 

науки і техніки України, академіка НАН України, 

дійсного члена (академіка) НАПН України, президента товариства 

«Знання» України, який складає 1280 друкованих праць за 27 років (1990–

2016). До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську 

діяльність В. Г. Кременя. Покажчик адресовано педагогічним та науково-

педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам і всім, хто цікавиться 

питаннями педагогічної науки, освіти, філософії та політології. 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/Kremen_2017.pdf 
 

Сухомлинська Ольга Василівна. Біобібліографія : 

біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Заліток Л. М., 

Покусова О. С. ; авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; 

наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Заліток Л. 

М. ; літ. ред. Редько-Шпак Н. М.]. – Київ, 2016. – 138 

с. 

У біобібліографічному покажчику із серії «Академіки 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Uprov_metod_rec.pdf
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НАПН України» представлено науковий доробок О. В. Сухомлинської – 

доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, 

заслуженого діяча науки і техніки України, академіка-секретаря Відділення 

загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України. У покажчику 

вміщено бібліографію праць ученого: монографії, підручники, навчально-

методичні посібники, довідкові видання, статті в довідкових виданнях, 

збірниках наукових праць і періодичних виданнях, а також публікації про її 

науково-педагогічну та громадську діяльність. Наукова школа О. В. 

Сухомлинської представлена дисертаціями та авторефератами дисертацій 

на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, 

виконаних під її науковим керівництвом. До покажчика включено твори В. 

О. Сухомлинського, упорядковані Ольгою Василівною Сухомлинською. 

Видання адресовано педагогічним та науково-педагогічним працівникам, 

докторантам, аспірантам, студентам та всім, хто цікавиться питаннями 

історії освіти й педагогічної думки, теорією та методикою виховання, 

сухомлиністикою. 
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/09/Sukhomlinska_O-1-

719x1024.jpg 

Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку 

Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України (1994–2014) : [наук.-доп. 

покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-

пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т 

педагогіки НАПН України ; [уклад.: Л. Д. Березівська, 

Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток … О. С. Покусова та 

ін.] ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред.: 

Л. Д. Березівська, О. М. Топузов]. – Київ : Ін-т 

педагогіки НАПН України, 2016. – 452 с. 

Бібліографічний покажчик містить відомості про захищені в 

спеціалізованих вчених радах Інституту педагогіки НАПН України за 

1994–2014 рр. дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата й 

доктора педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – «Загальна 

педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 – «Теорія та методика 

професійної освіти», 13.00.09 – «Теорія навчання», 13.00.02 – «Теорія та 

методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)», 13.00.02 – 

«Теорія та методика навчання (географія)», 13.00.02 – «Теорія та методика 

навчання (українська література)», 13.00.02 – «Теорія та методика 

навчання (українська мова)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання 

(російська мова)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (зарубіжна 

література)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання технологій», 

13.00.02 – «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)», 13.00.02 – 

«Теорія та методика навчання (хімія)». Видання розраховане на науковців, 

викладачів, докторантів, аспірантів. 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/specializovani_2016.pdf 

Літературна ємигія в особах: біобібліографічний 

покажчик / упоряд. Г. М. Гич [та ін.] – Миколаїв, 

ОІППО, 2018. – 406 с.  

Біобібліографічний покажчик вшановує пам’ять 

письменників-краян. Усі книжкові видання, включені 

до посібника наявні не лише в фондах бібліотек-

учасниць проекту, а також містяться у фондах 

національних бібліотек України. Перелік бібліотек та 

їхніх сигл додається. 

https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/ 

Тарас Кремінь – літературознавець, поет, публіцист 

(до 40-річного ювілею) : біобібліографічний покажчик / 

упоряд. Н. В. Радутна. – Миколаїв: Науково-педагогічна 

бібліотека м. Миколаєва, 2018. – 15 с. 

В біобібліографічному покажчику представлені наукові 

праці, публіцистичні матеріали, поетичні твори та 

література про життя і творчість Т. Д. Креміня. 

https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/ 
 

Поема життя Дмитра Креміня (до 65-річного ювілею) 
: біобібліографічний покажчик / упоряд. Н. В. Радутна. – 

Миколаїв : Науково-педагогічна бібліотека м. 

Миколаєва, 2018. – 36 с. 

Біобібліографічний покажчик присвячений Д. Д. 

Креміню – заслуженому діячу мистецтв України, 

Лауреату Державної премії України імені Т. Г. 

Шевченка та інших премій з нагоди 65-річного ювілею. 

В покажчику представлена біографічна довідка поета, 

його твори та література про життя і діяльність. 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/09/Sukhomlinska_O-1-719x1024.jpg
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Покажчик адресовано педагогічним працівникам, бібліотечним 

працівникам та всім тим, кого цікавить творчість Дмитра Дмитровича 

Креміня. 
https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/ 

 

Рольові вектори сучасного педагога: інформаційне 

досьє / упоряд. Н. В. Радутна, Н. В. Щербак, Л. В. 

Шутяк. – Миколаїв: Науково-педагогічна бібліотека            

м. Миколаєва, 2017. – 7 с. 

https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/ 

 

 

Відкритий океан поезії: В. Качуріну – 75: 

біобібліографічний покажчик / упоряд. Н. В. Радутна. – 

Миколаїв : Науково-педагогічна бібліотека 

м. Миколаєва, 2017. – 30 с. 

Бібліографічний покажчик присвячений В. Т. Качуріну 

– миколаївському поету з нагоди 75-річчя від дня 

народження. В ньому представлені твори поета та 

література про його життя і творчість. 

Покажчик адресовано педагогічним працівникам, 

бібліотечним працівникам та всім тим, кого цікавить поезія В. Т. Качуріна. 
https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/ 

Леонід Шифрін, “Который по-одесски скромно 

шутит…” : біобібліографічний покажчик / упоряд.         

Л. В. Шутяк. – Миколаїв : Науково-педагогічна 

бібліотека м. Миколаєва, 2017. – 8 с. 

Біобібліографічний покажчик присвячений Леоніду 

Борисовичу Шифріну. В його книгах зібрані епіграми 

на різні буденні теми нашого життя, які подані 

іронічно й по можливості афористично. 

Посібник розрахований всіх, кого цікавить життя і 

творчість письменників Миколаївщини. 

https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/ 

На рушнику моєї долі:  Л. А. Ржепецькому – 60 : 

біобібліографічний покажчик / упоряд. Н. В. Радутна. – 

Миколаїв : Науково-педагогічна бібліотека 

м. Миколаєва, 2017. – 24 с. 

Бібліографічний покажчик присвячений Л. А. 

Ржепецькому – письменнику, педагогу, громадському 

діячу з нагоди 60-річчя від дня народження. В ньому 

представлені твори письменника та література про його 

життя і творчість. Покажчик адресовано педагогічним 

кадрам, бібліотечним працівникам та усім, кого цікавить 

життя і творчість Л. А. Ржепецького. 

https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/ 

“Слово моє, сила моя…” (до 80-річчя від дня 

народження М.С. Вінграновського): 

біобібліографічний покажчик / упоряд. Н.В. 

Радутна, Н. В. Щербак, Л. В. Шутяк. – 

Миколаїв : Науково-педагогічна бібліотека м. 

Миколаєва, 2016. – 60 с. 

Бібліографічний покажчик присвячений М. С. 

Вінграновському – видатному українському 

письменнику з нагоди 80-річчя від дня 

народження. В ньому представлені твори письменника та література про 

життя і творчість. Покажчик адресовано науковим, педагогічним кадрам, 

аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам та усім тим, кого 

цікавить життя і творчість М.С. Вінграновського. 

https://library.mk.ua/resurses/2015-2016/ 

Літературна ємигія в особах: біобібліографічний 

покажчик / упоряд. Г. М. Гич [та ін.] – Миколаїв, 

ОІППО, 2016. – 406 с. 

Даний біобібліографічний покажчик присвячено 

життю та творчій діяльності миколаївських 

письменників – ювілярів 2016 року. У посібник з 

можливою повнотою включено видання творів та 

літературу про життя і творчість, а також біографічні 

довідки 12-ти літераторів-краян: Валерія Бабича, 

Олеся Бердника, Валерія Бойченка, Миколи 

Вінграновського, Катерини Голубкової, Дніпрової 

Чайки, Олександра Іванова, Бориса Мозолевського, Адріана Топорова, 

https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/
https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/
https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/
https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/
https://library.mk.ua/resurses/2017-2018/
https://library.mk.ua/resurses/2015-2016/
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Анатолія Харлановича, Спиридона Черкасенка, Еміля Январьова. Матеріал 

у покажчику подано за алфавітом прізвищ персон. Твори письменників 

розташовані за хронологічним принципом, у межах років – за алфавітом 

авторів та назв. Публікації про життя та творчість – в алфавітному порядку 

авторів та назв. До видання включено літературу з фондів бібліотек-

учасниць, які долучилися до створення покажчика, та деяких бібліотек 

України, зокрема, Національної парламентської бібліотеки України, 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної 

бібліотеки України для дітей, наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

КНУ ім. Тараса Шевченка, наукової бібліотеки університету «Києво-

Могилянська  академія» тощо. Хронологічні рамки відбору літератури: 

1907-2016 рр. Відбір матеріалів завершено у березні 2016 року. Посібник 

розрахований на освітян, науковців, студентів, учнів ЗОШ, бібліотечних 

працівників та всіх, кого цікавить життя і творчість письменників 

Миколаївщини. 

https://library.mk.ua/resurses/2015-2016/ 

 

Від медіаграмотності до медіакультури : 

навчально-методичний комплекс медіазанять / наук. 

редактор В. І. Шуляр – Миколаїв : ОІППО, 2016. – 

68 с. 

https://library.mk.ua/resurses/2015-2016/ 
 

 

Від медіаграмотності до медіакультури : 

бібліографічний покажчик / упор. Л. В. Шутяк; авт. 

вступ. ст. К. Картузов. – Миколаїв: Науково-

педагогічна бібліотека м. Миколаєва, 2016. – 45 с. 

З метою якісного інформаційного забезпечення 

навчальних курсів з медіаосвіти ми пропонуємо вам 

бібліографічний покажчик «Від медіаграмотності до 

медіакультури». Упорядковуючи даний 

бібліографічний покажчик, ми виокремили роботу 

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу – 

оптимального, доступного і надійного джерела забезпечення 

інформаційно-пізнавальних потреб всіх учасників навчально-виховного 

процесу – користувачів інформації: учнів, педагогів, батьків. Видання 

включає в себе книги та публікації з періодичних видань, що надійшли до 

фонду нашої бібліотеки протягом 2007-2015 рр. та початок 2016 року. 

Видання розраховане на керівників шкіл, медіапедагогів, шкільних 

бібліотекарів, психологів, батьків та студентів. 

https://library.mk.ua/resurses/2015-2016/ 

Особливості доступу осіб з особливими освітніми 

потребами до освітніх послуг : бібліогр. покажч. літ. / 

КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 

бібліотека» ; Від. наук.о-бібліогр. та інформ. роботи ; 

[уклад. О. М. Туркало ; наук. ред. Н. С.Помфюк]. – Львів 

: КЗ ЛОР ЛОНПБ, 2018 р. – 19 с. 

У покажчику  зібрано матеріали, що стосуються 

проблеми доступу осіб з особливими освітніми 

потребами до освітніх послуг. Крім проблем 

впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітні 

навчальні заклади покажчик містить керівні матеріали з питань доступу 

осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.. Усі названі 

джерела знаходяться в фондах КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-

педагогічна бібліотека».Покажчик  адресований  вчителям, які працюють з  

особами з особливими освітніми потребами в загальноосвітній школі, 

батькам, студентам педагогічних вузів та всім, хто цікавиться проблемами 

впровадження інклюзивної освіти на Україні. 

http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article

&id=29&Itemid=19&lang=uk 

«Постать на тлі епохи: до 80-річчя від дня 

народження В'ячеслава Чорновола». 
Біобібліографічний покажчик / КЗ ЛОР «Львівська 

обласна науково-педагогічна бібліотека»; [упоряд. 

Чирка С. В.]. – Львів, 2017. 

http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=29&Itemid=19&lang=uk 

 

«Постать на тлі епохи: до 500-річчя від дня 

народження Дмитра Вишневецького». 

Біобібліографічний покажчик / КЗ ЛОР «Львівська 

обласна науково-педагогічна бібліотека»; [упоряд. 

Звольська Н. Г.]. – Львів, 2017. 

http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=29&Itemid=19&lang=uk 

https://library.mk.ua/resurses/2015-2016/
https://library.mk.ua/resurses/2015-2016/
https://library.mk.ua/resurses/2015-2016/
http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
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Вивчаємо німецьку мову: бібліогр. покажчик 

літератури до року німецької мови в Україні / 

Укл. О. М.Туркало; наук. ред. Н. С. Помфюк – 

Львів: КЗ ЛОР "Львівська обласна науково-

педагогічна бібліотека", 2017 р. – 47 с.  

http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_

content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=u

k 

 

Національно-патріотичне виховання 

дітей та учнівської молоді: 

рекомендаційний покажчик літератури / 

укл. О. М. Туркало; наук. ред. Н. С. 

Помфюк – Львів: КЗ ЛОР ЛОНПБ,  2016. – 

68 с.  

http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article

&id=29&Itemid=19&lang=uk 

ІВАН АНДРІЙОВИЧ ЗЯЗЮН: ПЕДАГОГ, ВЧЕНИЙ, 

ФІЛОСОФ : біобібліогр. покажчик / [упоряд. Л. Н. 

Штома ; наук. ред. Н. Г. Ничкало] ; НАПН України, Ін-т 

пед. освіти і освіти дорослих. – 4 вид., перероб., допов. – 

Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 229 

с.  

У покажчику систематизовано наукові і науково-

методичні праці І.А.Зязюна – доктора філософських 

наук, професора, дійсного члена НАПН України, 

засновника наукової школи педагогічної майстерності, директора 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (1993–

2014). Представлено літературу про його життя, науково-педагогічну і 

громадську діяльність, перелік дисертацій, захищених під його 

керівництвом. Покажчик може бути використаний фахівцями в галузі 

педагогіки, психології, філософії освіти, мистецтва та інших суміжних 

дисциплін, для науково-дослідної, науково-методичної, науково-

педагогічної та навчально-виховної діяльності. http://ipood.com.ua/e-

library/bibliografichni-pokajchiki/van-andryovich-zyazyun-pedagog,-vcheniy,-

flosof-2018/ 

Іван Андрійович Зязюн : педагог, вчений, філософ : 

біобібліогр. покажчик / [упоряд. Штома Л.Н.; наук. ред. 

Н.Г. Ничкало] ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих. – 3 вид., перероб., допов. – Київ : ., 2017. – 174 с.  

Покажчик присвячений І.А. Зязюну – доктору філос. наук, 

професору, дійсному члену АПН України, засновнику 

наукової школи пед. майстерності, директору Ін-ту пед. 

освіти і освіти дорослих АПН України (до лютого 2007р. – 

Ін-т педагогіки і психології проф. освіти (ІПППО)). У 

покажчику подано бібліографію наукових праць академіка, літературу про 

його життя і діяльність, перелік дисертацій, захищених під його 

керівництвом. Покажчик може бути використаний фахівцями в галузі 

педагогіки, психології, філософії освіти, мистецтва та інших суміжних 

дисциплін, для науково-дослідної, науково-методичної, науково-

педагогічної та навчально-виховної діяльності  

http://ipood.com.ua/e-library/bibliografichni-pokajchiki/van-andriyovich-

zyazyun-pedagog,-vcheniy,-filosof-2017/ 

Лариса Борисівна Лук’янова – педагог, науковець, особистість : 

біобібліогр. покажч. / упоряд. : Штома Л.Н ; наук. ред. 

Ничкало Н.Г. ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих. – Київ, 2016. – 54 с.  

До біобібліографічного покажчика вміщено бібліографію, 

в якій висвітлено життя та діяльність Лариси Борисівни 

Лук’янової, члена-кореспондента НАПН України, 

доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого діяча 

науки і техніки України. Представлено науковий доробок 

вченого : монографії, навчально-методичні посібники, 

підручники, концепції, програми, довідкові видання, статті у вітчизняних і 

зарубіжних збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в 

періодичних виданнях з проблем екологічної освіти, освіти дорослих, 

неперервної професійної і педагогічної освіти тощо. Покажчик адресовано 

науковцям, аспірантам, докторантам, інженерно-педагогічним 

працівникам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, 

працівникам науковометодичних центрів і кабінетів профтехосвіти, 

освітянських бібліотек, студентам та всім, хто цікавиться проблемами 

теорії та історії педагогіки, теорією і методикою навчання дорослого 

населення. 

http://ipood.com.ua/e-library/bibliografichni-pokajchiki/larisa-borisivna-

lukyanova--pedagog,-naukovec,-osobistist-2016/ 

http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
http://www.lonpb.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=19&lang=uk
http://ipood.com.ua/e-library/bibliografichni-pokajchiki/van-andryovich-zyazyun-pedagog,-vcheniy,-flosof-2018/
http://ipood.com.ua/e-library/bibliografichni-pokajchiki/van-andryovich-zyazyun-pedagog,-vcheniy,-flosof-2018/
http://ipood.com.ua/e-library/bibliografichni-pokajchiki/van-andryovich-zyazyun-pedagog,-vcheniy,-flosof-2018/
http://ipood.com.ua/e-library/bibliografichni-pokajchiki/van-andriyovich-zyazyun-pedagog,-vcheniy,-filosof-2017/
http://ipood.com.ua/e-library/bibliografichni-pokajchiki/van-andriyovich-zyazyun-pedagog,-vcheniy,-filosof-2017/
http://ipood.com.ua/e-library/bibliografichni-pokajchiki/larisa-borisivna-lukyanova--pedagog,-naukovec,-osobistist-2016/
http://ipood.com.ua/e-library/bibliografichni-pokajchiki/larisa-borisivna-lukyanova--pedagog,-naukovec,-osobistist-2016/
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Освіта дорослих : інформ. вид. : бібліогр. покажч. / 

НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; 

[упоряд. Л. Б. Лук’янова]. – Київ : ДКС-Центр, 2016. – 

142 с. 

У бібліографічному покажчику систематизовано праці 

з проблем освіти дорослих, неперервної освіти та 

освіти впродовж життя, опублікованих в Україні та за 

рубежем. Покажчик адресовано науково-педагогічним 

працівникам, аспірантам, докторантам, викладачам, 

керівникам навчальних закладів, слухачам інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, бібліотечним працівникам, 

організаторам неформальної освіти дорослих, усім, кого цікавлять 

проблеми розвитку освіти дорослих. Покажчик складається з чотирьох 

розділів, де представлено монографії, посібники, підручники; статті; 

міжнародні видання; дисертації та автореферати дисертацій, в яких 

розглядаються різні аспекти освіти дорослих. У покажчику міститься 

інформація щодо міжнародних документів, міжнародних організацій та 

ресурсних центрів освіти дорослих та короткий термінологічний словник.  

http://lib.iitta.gov.ua/705654/1/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0

%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA.pdf 
 

Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання» : рекомендації / уклад. Г.М. Ткаченко.- 

Слов’янськ, 2016.-18с. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/dc13f0_f984248441ae469a92a0

d96e9cdcf2df.pdf 

 

Атестація шкільних бібліотекарів : інформаційний 

дайджест / укл.   Т. Ковальова. – Краматорськ, 2018. – 20 

с. 

Розглядаються нормативні документи, основні 

положення атестації бібліотекарів закладів освіти та 

методичні рекомендації щодо організації проведення 

атестації, надаються накази та зразки оформлення 

атестаційних документів. 

Рекомендовано для використання в роботі керівникам 

ЗСЗО, методистам, бібліотекарям. 

http://bibliotekaippo7.wixsite.com/libra/informacijni-bukleti 

Бібліографічний покажчик публікацій 

працівників ПОІППО за 2017 рік / 

Полтавський обл. ін-т післядипломної пед. 

освіти ім. М.В. Остроградського ; [уклад. : Л. 

А. Александрова, Т. Є. Курєнкова ; наук. ред. 

С. Ф. Клепко]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 50 

с.  

Бібліографічний покажчик публікацій 

працівників Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського містить бібліографічні описи 

посібників, статей у фахових журналах з переліку ВАК, газетних 

публікацій, текстів в книгах, публікацій в матеріалах конференцій, 

авторефератів дисертацій та on-line публікацій працівників кафедр, центрів 

та відділів ПОІППО за 2017 рік.  

Покажчик стане у пригоді науковцям, управлінцям, аспірантам, 

викладачам ВНЗ різних рівнів акредитації, бібліотечним фахівцям, 

студентам та всім, хто цікавиться проблемами освіти. 

http://poippo.pl.ua/biblioteka/2-i/1301-bibliohrafichni-pokazchyky 

Бібліографічний покажчик публікацій 

працівників ПОІППО за 2016 рік / Полтавський 

обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. 

Остроградського ; [уклад. : Т. Є. Курєнкова, Л. А. 

Александрова ; наук. ред. С. Ф. Клепко]. – 

Полтава : ПОІППО, 2017. – 40 с.  

 http://poippo.pl.ua/biblioteka/2-i/1301-

bibliohrafichni-pokazchyky 

 

Бібліографічний покажчик публікацій 

працівників ПОІППО за 2015 рік / Полтавський 

обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. 

Остроградського ; [уклад. : Т. Є. Курєнкова, Л. А. 

Александрова ; наук. ред. С. Ф. Клепко]. – 

Полтава : ПОІППО, 2016. – 40 с.  

Бібліографічний покажчик публікацій 

працівників Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського містить бібліографічні описи 

посібників, статей у фахових журналах з переліку ВАК, газетних 

публікацій, текстів в книгах, публікацій в матеріалах конференцій, 

авторефератів дисертацій та on-line публікацій працівників кафедр, центрів 

http://lib.iitta.gov.ua/705654/1/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/705654/1/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA.pdf
https://ru.calameo.com/read/005544962c12078ae3fcf
https://ru.calameo.com/read/005544962c12078ae3fcf
https://ru.calameo.com/read/005544962c12078ae3fcf
https://ru.calameo.com/read/005544962c12078ae3fcf
https://ru.calameo.com/read/005544962c12078ae3fcf
http://docs.wixstatic.com/ugd/dc13f0_f984248441ae469a92a0d96e9cdcf2df.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/dc13f0_f984248441ae469a92a0d96e9cdcf2df.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/dc13f0_9112810dffee42e1acfefe8cceeb58f4.docx?dn=%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2.docx
http://docs.wixstatic.com/ugd/dc13f0_9112810dffee42e1acfefe8cceeb58f4.docx?dn=%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2.docx
http://docs.wixstatic.com/ugd/dc13f0_9112810dffee42e1acfefe8cceeb58f4.docx?dn=%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2.docx
http://bibliotekaippo7.wixsite.com/libra/informacijni-bukleti
http://poippo.pl.ua/biblioteka/2-i/1301-bibliohrafichni-pokazchyky
http://poippo.pl.ua/biblioteka/2-i/1301-bibliohrafichni-pokazchyky
http://poippo.pl.ua/biblioteka/2-i/1301-bibliohrafichni-pokazchyky
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та відділів ПОІППО за 2015 рік. Покажчик стане у пригоді науковцям, 

управлінцям, аспірантам, викладачам ВНЗ різних рівнів акредитації, 

бібліотечним фахівцям, студентам та всім, хто цікавиться проблемами 

освіти. 

http://poippo.pl.ua/biblioteka/2-i/1301-bibliohrafichni-pokazchyky 

Бібліографічний покажчик 

праць науково-педагогічних та 

педагогічних працівників 

Комунального вищого навчального 

закладу «Херсонська академія 

неперервної освіти» Херсонської 

обласної ради (2017 рік) / за ред. 

А. М. Зубка. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 

2018. – 58 с. 

У бібліографічному покажчику представлено перелік публікацій 

педагогічних та науково-педагогічних працівників Комунального вищого 

навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради, виданих у 2017 році. Науковий і науково-

методичний доробок колективу складається з монографій, навчальних і 

методичних посібників, методичних рекомендацій, програм, статей, 

опублікованих у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій, 

інших видів публікацій. Загальна кількість позицій бібліографічного 

матеріалу складає 408. Бібліографічний покажчик призначено для 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів, 

усіх, хто цікавиться актуальними питаннями у галузі освіти. 

http://academy.ks.ua/?page_id=28 
 

Бібліографічний покажчик праць 

науково-педагогічних та педагогічних 

працівників Комунального вищого 

навчального закладу «Херсонська 

академія неперервної освіти» Херсонської 

обласної ради  (2016 рік) /              за ред. 

А. М. Зубка. – Херсон : КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти», 2017. – 58 с. 

У бібліографічному покажчику 

представлено перелік публікацій педагогічних та науково-педагогічних 

працівників Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 

академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, виданих у 

2016 році. Науковий і науково-методичний доробок колективу складається 

з монографій, навчальних і методичних посібників, методичних 

рекомендацій, програм, статей, опублікованих у фахових виданнях, 

збірниках матеріалів конференцій, інших видів публікацій. Загальна 

кількість позицій бібліографічного матеріалу складає 416. 

Бібліографічний покажчик призначено для педагогічних, науково-

педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів, усіх, хто 

цікавиться актуальними питаннями у галузі освіти. 

http://academy.ks.ua/?page_id=28 
Микола Миколайович Кравець : до 90-річчя від дня 

народження : біобібліографічний покажчик / Вінниц. 

держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Бібліотека ; 

уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; Т. В. 

Коношевська ; науковий редактор С. Л. Калитко ; відп. 

за вип. В. С. Білоус. – Вінниця, 2018. – 154 с. – 

(Педагоги Вінниччини) . 

Випуск чергового біобібліографічного покажчика із 

серії «Педагоги Вінниччини» присвячено відомому 

українському вченому, доктору історичних наук, 

професору М. М. Кравцю (1928–2011 рр.). У виданні 

представлено бібліографію наукових праць вченого та літературу про його 

життя і діяльність. Покажчик адресовано викладачам, аспірантам, 

студентам та всім, хто цікавиться питаннями історії, культури, освіти. 

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2018/kravec.pdf 

Бібліотека Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського в 

особах ( до 105-річного ювілею) : науково-

літературне есе / В. С. Білоус, В. П. Король ; ред. 

колегія Л. М. Воробйова, В. О. Іванчук, М. В. 

Марченко, Т. В. Мірохіна, С. Г. Наугольних, І. О. 

Стопа. – Вінниця, 2018. – 94 с. 

У науково-літературному есе представлено важливі 

моменти діяльності бібліотеки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського у контексті історії освітянської 

книгозбірні. Відображено тенденції розвитку, проблеми і перспективи 

університетської бібліотеки, акцентовано увагу на людях, які творять 

історію бібліотеки – бібліотекарях. Видання пропонується бібліотечним 

працівникам, освітянам, всім, хто з повагою ставиться до бібліотеки та 

книги. Покажчик розрахований на студентів вищих навчальних закладів, 

http://poippo.pl.ua/biblioteka/2-i/1301-bibliohrafichni-pokazchyky
http://academy.ks.ua/?page_id=28
http://academy.ks.ua/?page_id=28
http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2018/kravec.pdf
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аспірантів, науковців та всіх, хто цікавиться математичною наукою і 

педагогікою. 

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2018/bibliotecy_105.pdf  

  
Скарбниця духовності : до 105-річчя бібліотеки 

Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського : бібліографічний 

покажчик / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. 

Коцюбинського, Бібліотека ; уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. 

М. Баланюк, Т. В. Коношевська ; відп. за вип. В. С. 

Білоус. – Вінниця : ВДПУ, 2018. – 48 с.  

Бібліографічний покажчик видається з нагоди 105-

літнього ювілею бібліотеки Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Матеріали покажчика висвітлюють історію становлення 

та розвитку книгозбірні та представляють пріоритетні напрями роботи. 

Видання адресоване студентам, викладачам, краєзнавцям, працівникам 

бібліотек та інших закладів культури. 

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2018/105_bibl.pdf  

 

Никифор Миколайович Шунда : біобібліографічний 

покажчик до 85-річчя від дня народження / Вінниц. 

держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Бібліотека ; 

уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; відп. за вип. В. 

С. Білоус. – Вінниця, 2017. – 28 с. – (Педагоги 

Вінниччини)  

Біобібліографічний покажчик серії «Педагоги 

Вінниччини» присвячений Никифору Миколайовичу 

Шунді (1932-2017 рр.), доктору педагогічних наук, 

професору, заслуженому працівнику освіти, ректору 

Вінницького державного педагогічного університету 

ім. М. Коцюбинського 1976-2003 рр. У виданні представлено наукову 

спадщину вченого та літературу про його життя і діяльність. Покажчик 

розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, 

науковців та всіх, хто цікавиться математичною наукою і педагогікою.  

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2017/shunda.pdf 

 

 

 

Тетяна Петрівна Пірус. З любов’ю до рідної землі : 

біобібліографічний покажчик / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. 

М. Коцюбинського, Бібліотека ; уклад., відп. за вип. В. С. 

Білоус. – Вінниця, 2017. – 49 с. – (Педагоги Вінниччини).  

Біобібліографічний покажчик містить основні друковані 

праці Т. П. Пірус та матеріали про її педагогічну, 

краєзнавчу, етнологічну, дослідницьку діяльність, а 

також деякі біографічні дані та світлини. Видання 

розраховане на фахівців галузі історії, культурології, 

народознавства, краєзнавства. Цікаве для освітян, науковців та будь-якої 

пересічної людини, небайдужої до історії свого краю, свого коріння. 

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2017/pirus.pdf 

Книги XIX – початку ХХ ст. у фондах бібліотеки ВДПУ 

імені Михайла Коцюбинського : бібліографічний 

покажчик / Вінниц. держ. пед. ун-т  ім. М. 

Коцюбинського, Бібліотека ; уклад. Т. А. Кузнєцова ; ред. 

Т. В. Мірохіна ; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця, 2016. 

– 160 с. 

Даний бібліографічний покажчик укладено з метою 

інформування читачів про видання XIX – поч. ХХ ст., що 

зберігаються у фондах бібліотеки ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського. Покажчик розрахований на працівників бібліотек та 

інших закладів культури, краєзнавців, науковців, викладачів, студентів та 

всіх, хто цікавиться книгою.  

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/knigi19_20.pdf 
Педагогічна практика (для студентів факультету 

філології й журналістики) : бібліографічний 

покажчик / Вінниц. держ. пед. ун-т  ім. М. 

Коцюбинського, Бібліотека ; уклад.: Т. В. 

Коношевська, І. І. Остапчук ; відп. за вип. В. С. Білоус. 

– Вінниця, 2016. – 124 с. 

Бібліографічний покажчик містить перелік джерел з 

фонду бібліотеки ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 

рекомендованих для використання під час 

проходження педагогічної практики студентами-філологами. Видання 

розраховане на студентів і викладачів філологічних факультетів 

педагогічних університетів та вчителів української мови й літератури 

загальноосвітніх шкіл. 

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/ped_prakt_pok.pd

f 

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2018/bibliotecy_105.pdf
http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2018/105_bibl.pdf
http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2017/shunda.pdf
http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2017/pirus.pdf
http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/knigi19_20.pdf
http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/ped_prakt_pok.pdf
http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/ped_prakt_pok.pdf
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100% original : [100% оригіналу] : бібліографічний 

покажчик англомовної художньої літератури / уклад.: 

К. І. Скомаровська ; відп. за вип. В. С. Білоус. – 

Вінниця, 2016. – 27 с. 

Бібліографічний покажчик включає художні 

оригінальні тексти, які сприяють вивченню та 

вдосконаленню англійської мови. Для наповнення 

покажчика використано видання із фонду бібліотеки 

Вінницького пед університету Видання розраховане на 

викладачів, аспірантів, студентів, учителів та всіх, хто цікавиться 

художньою літературою і вивчає англійську. 

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/pokaz1.pdf 
 

 

Бібліотека Шевченківського комітету: лауреати 

Національної премії імені Тараса Шевченка : 

бібліографічний покажчик художньої літератури / 

уклад. Н. І. Поліщук ; відп. за вип. В. С. Білоус. – 

Вінниця, 2016. – 16 с.  

Покажчик створено з ціллю ознайомлення студентів з 

книгами серії «Бібліотека Шевченківського комітету», 

які надійшли до фонду бібліотеки Вінницького 

державного педагогічного університету.  

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/lauriati.pdf 
Ніна Лаврентіївна Іваницька : біобібліографічний 

покажчик / Вінниц. держ. пед. ун-т  ім. М. 

Коцюбинського, Бібліотека ; уклад. Т. А. Кузнєцова, 

ред. Т. В. Мірохіна ; відп. за вип. В. С. Білоус. – 

Вінниця, 2016. – 36 с. – (Педагоги Вінниччини).  

Біобібліографічний покажчик містить основні 

друковані праці доктора філологічних наук, 

професора Н. Л. Іваницької та матеріали про її 

наукову та педагогічну діяльність. Видання 

розраховане на фахівців галузі мовознавства 

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/20

16/ivanicka.pdf 
 

 

Глухів і Глухівщина в історії України : від 

найдавніших часів до періоду Гетьманщини : 

науково-допом. бібліогр. покажч. / Глухів. нац-ий 

пед. ун-т ім. О. Довженка ; Наукова бібліотека ; 

[уклад. Л. В. Лисенко ; наук. ред. А. В. Печена ; 

бібліогр. ред. І. Л. Рулькова ; літ. ред. І. В. 

Безкоровайна ; рец. Ю. С. Шемшученко; відп. за 

вип. А. М. Книш ]. – Глухів, 2016. – 118 с.  

 У виданні представлено джерела, що 

відображають історію міста Глухів з часу його 

заснування до завершення Глухівського періоду 

Гетьманщини (з 1708 року по 1784 рік).  Значення 

Глухова в історії України важливе тим, що 

невеликому місту випало бути гетьманською столицею, резиденцією 

українських гетьманів (Івана Скоропадського, Данила Апостола та Кирила 

Розумовського), а також урядових органів Лівобережної України 

(гетьманського уряду і двох Малоросійських колегій). Видання адресовано, 

насамперед, науковцям й викладачам, аспірантам, студентам, краєзнавцям, 

бібліотекарям, а також тим, хто цікавиться історією України.  

https://drive.google.com/file/d/0B1PrGvfDqTb4YmhPeUtHVnVfcFE/view 

 

Валерій Григорович Григоренко : біобібліографічний 

покажчик / ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т"; 

упоряд. : О. К. Гайко, О. А. Денисова, Г. В. Григоренко 

; наук. ред. Т. А. Євтухова. – Слов′янськ : Вид-во Б. 

Маторіна, 2016. – 43 с. – ( Сер. "Видатні професори 

університету"; вип. 8).  

Біобібліографічний покажчик із серії «Видатні 

професори університету» присвячений доктору 

педагогічних наук, професору Валерію Григоровичу 

Григоренко. У покажчику відображена бібліографія 

наукових праць вченого за період його педагогічної діяльності (1976–2014 

рр.), наукова школа В. Г. Григоренка, а також література про життя та 

діяльність. Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями 

корекційної педагогіки, теорії та методики фізичного виховання, фізичної 

та соціальної реабілітації. 

http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/biblioteka/vidannya/14.09.2016/Grigor

enko.pdf 

http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/pokaz1.pdf
http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/lauriati.pdf
http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/ivanicka.pdf
http://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2016/ivanicka.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1PrGvfDqTb4YmhPeUtHVnVfcFE/view
http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/biblioteka/vidannya/14.09.2016/Grigorenko.pdf
http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/biblioteka/vidannya/14.09.2016/Grigorenko.pdf
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Ольга Георгіївна Солодухова : (до 80-річчя від дня 

народження) : біобібліографічний покажчик / ДВНЗ 

"Донбаський держ. пед. ун-т"; упоряд.: О. Г. 

Тищенко, О. К. Гайко ; наук. ред. Г. М. Куцак, ред.: Б. 

І. Маторін, Р. Г. Состін. – Слов'янськ : Вид-во Б. 

Маторіна, 2016. – 40 с. – (Сер. "Видатні професори 

університету"; вип. 9).  

Біобібліографічний покажчик із серії "Видатні 

професори університету" відображає бібліографію 

праць (1974–2016 рр.) видатного педагога, доктора 

психологічних наук, професора Ольги Георгіївни Солодухової, наукову 

школу професора та літературу про її життя й діяльність. Покажчик 

адресовано науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, 

учителям-практикам, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться 

питаннями педагогічної психології.  

http://ddpu.edu.ua/pk/lib/vid/soloduhova.pdf 

Микола Кузьмич Нечволод : (до 80-річчя від дня 

народження) : біобібліографічний покажчик / ДВНЗ 

"Донбаський держ. пед. ун-т"; упоряд. : О. А. 

Денисова, О. К. Гайко; редактори : Н. І. Кочукова 

(наук. ред.), Б. І. Маторін, Р. Г. Состін. – Слов′янськ : 

Вид-во Б. Маторіна, 2017. – 31 с. – (Сер. "Видатні 

професори університету"; вип. 10).  

Біобібліографічний покажчик із серії "Видатні 

професори університету" присвячено видатному 

педагогу, доктору фізико-математичних наук, 

професору Миколі Кузьмичу Нечволоду. 

Пропоноване видання є другим, доповненим і переробленим (перше 

видання вийшло в 2009 р.). У ньому подано бібліографію праць з 1966 по 

2016 роки, наукову школу професора та літературу про його життя й 

діяльність. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, 

здобувачам вищої освіти, учителям-практикам, бібліотечним працівникам 

та всім, хто цікавиться питаннями сучасної фізичної науки та методики 

викладання фізики в навчальних закладах. 

http://ddpu.edu.ua/pk/lib/vid/nechvolod_n.pdf 

 

 

 

 

Леонід Іванович Мозговий : біобібліографічний 

покажчик / ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т" ; 

упоряд. О. М. Золотарьова, О. А. Денисова ; наук. 

ред. Н. І. Кочукова, ред.: Б. І. Маторін, Р. Г. Состін. – 

Слов'янськ : Вид-во Б. Маторіна, 2017. – 35 с. – (Сер. 

"Видатні професори університету" ; вип. 11). 

Біобібліографічний покажчик із серії "Видатні 

професори університету" відображає бібліографію 

праць (1983–2016 рр.) доктора філософських наук, 

професора Леоніда Івановича Мозгового, наукову 

школу вченого, літературу про його життя й 

діяльність. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, 

аспірантам, здобувачам вищої освіти, бібліотечним працівникам та всім, 

хто цікавиться теоретичними та практичними проблемами філософії, 

соціально-політичних і правових дисциплін. 

http://ddpu.edu.ua/pk/lib/vid/mozgovoj.pdf 

 

Василь Тихонович Горбачук : біобібліографічний 

покажчик / ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т"; 

упоряд. : О. К. Гайко, О. А. Денисова; наук. ред. : Д. 

В. Горбачук; ред. Б. І. Маторін, Р. Г. Состін. – 

Слов’янськ : Вид-во Б. Маторіна, 2017. – 65 с. – (Сер. 

"Видатні професори університету"; вип. 12). 

Біобібліографічний покажчик із серії "Видатні 

професори університету" присвячено видатному 

педагогу, мовознавцю Василеві Тихоновичу 

Горбачуку. У біобібліографічному покажчику 

представлена бібліографія праць з 1953 по 2017 роки, наукова школа 

професора та література про його життєвий шлях і науково-педагогічну 

діяльність. Покажчик адресовано дослідникам у галузі слов’янської 

філології, науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, 

учителям -практикам, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться 

питаннями філології та методики викладання української мови в 

навчальних закладах.  

http://ddpu.edu.ua/pk/lib/vid/gorbachuk2017.pdf 

 

 

 

 

http://ddpu.edu.ua/pk/lib/vid/soloduhova.pdf
http://ddpu.edu.ua/pk/lib/vid/nechvolod_n.pdf
http://ddpu.edu.ua/pk/lib/vid/mozgovoj.pdf
http://ddpu.edu.ua/pk/lib/vid/gorbachuk2017.pdf
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Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. 

покажч. (2012– 2017 рр.) / Донбас. держ. пед. ун-т ; 

упоряд.: Тищенко О. Г., Золотарьова О. М. ; наук. ред. 

Орел А. С. ; ред. : Б. І. Маторін, Р. Г. Состін. – 

Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. – 60 с. – (Сер. 

"Видатні професори університету"; вип. 13). 

Біобібліографічний покажчик продовжує серію 

"Видатні професори університету". 13-й випуск 

покажчика присвячений 65-річчю від дня народження 

Володимира Андрійовича Глущенка, відомого 

педагога, науковця, письменника, публіциста, доктора 

філологічних наук, професора Донбаського державного педагогічного 

університету. У покажчику подано бібліографію видань В. А. Глущенка з 

листопада 2012 р. по 2017 р. (Вип. 4 відображав бібліографію праць 

ученого з 1973 р. по листопад 2012 р.). Видання включає переліки 

наукових, поетичних, публіцистичних публікацій професора, матеріали 

про наукову школу В. А. Глущенка, знайомить читача з основними віхами 

життєвого шляху, науковопедагогічною та громадською діяльністю 

вченого. Наведено бібліографічні дані про монографії, навчально-

методичні посібники, статті в наукових журналах і збірниках, матеріали 

наукових конференцій, поетичні твори в літературно-художніх журналах і 

альманахах, публіцистичні праці. Покажчик адресовано науково-

педагогічним працівникам, учителям та студентам, всім, хто цікавиться 

проблемами загального мовознавства, германської та слов’янської 

філології, сучасною поетичною творчістю. 

http://ddpu.edu.ua/pk/lib/vid/glushenko2017_.pdf 

Крути: крок у безсмертя [Текст] : бібліограф. 

покажчик / ДДПУ ім. І. Франка ; [уклад. Р. Д. Кивацька ; 

ред. С. Ю. Фартушок ; відп. за вип. М. М. Дмитрів]. – 

Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 88 с. – (До 

100-річчя бою під Крутами). 

Покажчик відтворює бібліографію творів і 

досліджень про бій під Крутами та Героїв Крут. 

Видання адресоване науковцям, аспірантам, 

студентам, вчителям, учням загальноосвітніх шкіл, 

бібліотечним працівникам та всім тим, хто 

цікавиться історією України   
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-

content/uploads/2018/04/2018_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%9

6%D0%BE%D0%B3%D1%80.-

%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87_%D0%9A%D1%

80%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D

0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D

1%8F.pdf 

 

Бруно Шульц (1892-1942) : біобібліогр. покаж. / 

уклад. Н.М. Рішаві ; редактор С.Ю. Фартушок ; 

рецензенти : В.В. Меньок; Ґ. Юзефчук відп. за вип. 

М.М. Дмитрів ; Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка, 

Бібліотека. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 

2018. – 210 с. 

Біобібліографічний покажчик присвячений відомому 

дрогобичанину, польському письменникові та 

художникові єврейського походження Бруно Шульцу. 

Більшість його художніх робіт та рукописів втрачено. У покажчику 

представлено бібліографію творів Бруно. Шульца, а також дослідження, які 

висвітлюють життя і діяльність мистця.Видання адресоване викладачам, 

учителям, студентам та всім, хто цікавиться спадщиною Бруно Шульца. 

  http://dspu.edu.ua/sites/biblioteka/wp-

content/uploads/2019/02/Bibliografija_Schulz_biblioteka_DDPU_do-red.-

111111.pdf 

Юрій Дрогобич (Котермак) [Текст] : біобібліогр. 

покажч. / уклад. О. М. Грубяк ; редактор С. Ю. 

Фартушок ; відп. за випуск М. М. Дмитрів; ДДПУ ім. 

Івана Франка, Бібліотека. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. 

Івана Франка, 2017. – 80 с. 

Видання адресоване історикам, учителям історії, 

студентам, учням загальноосвітніх шкіл. Покажчик 

стане у нагоді для широкого загалу користувачів – 

шанувальників спадщини Юрія Дрогобича та всім, хто 

цікавиться історією рідного краю. 

http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-

content/uploads/2017/12/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1

%88%D0%BE%D0%BA-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-

%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87

-

%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B

A+.pdf 

http://ddpu.edu.ua/pk/lib/vid/glushenko2017_.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2018/04/2018_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80.-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2018/04/2018_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80.-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2018/04/2018_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80.-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2018/04/2018_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80.-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2018/04/2018_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80.-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2018/04/2018_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80.-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2018/04/2018_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80.-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/biblioteka/wp-content/uploads/2019/02/Bibliografija_Schulz_biblioteka_DDPU_do-red.-111111.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/biblioteka/wp-content/uploads/2019/02/Bibliografija_Schulz_biblioteka_DDPU_do-red.-111111.pdf
http://dspu.edu.ua/sites/biblioteka/wp-content/uploads/2019/02/Bibliografija_Schulz_biblioteka_DDPU_do-red.-111111.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA+.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA+.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA+.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA+.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA+.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA+.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA+.pdf
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Майдан. Революція Гідності : (із фондів б-ки 

Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка) : 

бібліогр. покажч. / [уклад.: Кивацька Р. Д., 

Рішаві Н. М. ; ред. Фартушок С. Ю.; відп. за вип. 

Дмитрів М. М.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка, Бібліотека. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. Івана 

Франка], 2016. – 88 с. – До 25-річчя Незалежності 

України. 

Бібліографічний покажчик присвячено подіям у Києві 

під час Євромайдану (Революції Гідності), Героям Небесної Сотні, тим, хто 

ціною власного життя захистили і відстояли Незалежність 

України. Видання адресовано викладачам, учителям, студентам, учням 

загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам. 

http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-

content/uploads/2017/05/2016_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B

0%D0%BD_-

%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96

%D1%8F_%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D1%96.pdf 

 

 

Франкове Шевченкознавство : до 160-річчя від дня 

народж. Івана Франка : бібліогр. покажч. / Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад.: Фартушок С., 

Рішаві Н., Грубяк О. ; відп. за вип. Дмитрів М.]. – 

Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. Івана Франка], 2016. – 82 с. 

Бібліографічний покажчик присвячено Шевченкіані 

Івана Франка. матеріали згруповано за розділами: Із 

Шевченкіани Івана Франка, Іван Франко – перекладач 

творів Тараса Шевченка, Тематичні дослідження 

Франкового Шевченкознавства. До видання включено бібліографічні 

описи книг та статей із журналів, що зберігаються у фонді 

бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. Покажчик адресовано літературознавцям, філологам, 

учителям-словесникам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, 

бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться та вивчає спадщину 

Івана Франка й Тараса Шевченка. 

http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2016/11/Druk.frankove-

schevchenkoznavstvo2.pdf 

 «Прийти у світ Людиною…» : до 295-річчя з дня 

народж. Григорія Сковороди : біобібліогр. покажч. / 

уклад. А. І. Мартинюк ; [техн. ред. Т. А. Бондарчук]. – 

Житомир, 2017. – 83 с/ 

Біобібліографічний покажчик присвячений 295-й 

річниці з дня народження найяскравішої постаті в 

історії української філософії та літератури Григорію 

Савичу Сковороді. У покажчику відображено твори 

Григорія Сковороди, які зберігаються у фондах 

бібліотеки Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, а також вміщено літературу про його життя та 

діяльність. Покажчик адресований студентам, викладачам, бібліотечним 

фахівцям, учителям, усім, хто цікавиться творчістю Григорія Сковороди. 

 http://library.zu.edu.ua/doc/Scovoroda.pdf  
 

Колодюк, С. В. Періодичні видання – 2017 : 

довідник / авт.-укл. С. В. Колодюк ; [ред. Т. В. 

Власовець]. – Житомир, 2017. - 86 с. : іл. 

У довіднику відображено періодичні видання, які 

передплачує бібліотека Житомирського державного 

університету імені Івана Франка у 2017 році. Видання 

призначене для широкого кола наукових працівників, 

викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних 

закладів, а також тих, хто цікавиться розвитком 

науки. 

http://library.zu.edu.ua/doc/Periodica_2017.pdf 

 

Наукові праці професорсько-викладацького складу 

Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету за 2016 рік : бібліографічний покажчик / 

бібліотека ; [упоряд. : Колеснікова О. Г.; бібл. ред. 

Щетиніна С. В.]. – Ізмаїл : ІДГУ, 2017. – 51 с. 

http://lib.idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/11/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D

0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-2016.pdf  

 

 

 

http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/05/2016_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_-%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/05/2016_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_-%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/05/2016_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_-%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/05/2016_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_-%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/05/2016_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_-%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/05/2016_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_-%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2016/11/Druk.frankove-schevchenkoznavstvo2.pdf
http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2016/11/Druk.frankove-schevchenkoznavstvo2.pdf
http://library.zu.edu.ua/doc/Scovoroda.pdf
http://library.zu.edu.ua/doc/Periodica_2017.pdf
http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-2016.pdf
http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-2016.pdf
http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-2016.pdf
http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-2016.pdf
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«Освіта “особливих” дітей: організація інклюзивної 

школи» :науково-допоміжний покажчик / бібліотека; 

[упоряд.наук.-доп. покажчика Колеснікова О. Г., 

Колєва В. Н.; бібл. ред.Щетиніна С. В.]. – Ізмаїл : 

ІДГУ, 2018. – 18 с.  

У покажчику висвітлено технології, методи, методики, 

засоби й форми інклюзивної освіти 

 

http://lib.idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/05/%D1%96%D0%BD%D0%BA%

D0%BB%D1%8E%D0%B7.%D0%BE%D1%81%D0%B

2.-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf 

 

 

 

Баженова Стефанія Едуардівна: вчений-історик, 

археолог, музеєзнавець, туризмознавець : бібліогр. 

покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; 

уклад. Л. М. Бабій. – Кам’янець-Подільський : Абетка-

Світ, 2017. – 112 с. : іл. – (Серія: Постаті в освіті і науці 

; вип. 23). 

http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/12345

6789/883/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D

0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0

%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B1

%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0

%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%29.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

 

Провідний вчений-історик України й талановитий 

педагог – Валерій Степанович Степанков (до 70-

річчя від дня народження та 50-річчя науково-

педагогічної діяльності) : біобібліографічний 

покажчик / Кам’янець-Поділ. нац ун-т ім. Івана 

Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голов. ред), Л. В. 

Климчук (відп. ред.) та ін. ; уклад.: Н. Д. Крючкова, В. 

Ф. Биковська, Л. В. Гончарова ; бібліогр. ред. Т. М. 

Опря]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 84 с. 

http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%

D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%

20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0

%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9

%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D

0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B

0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0

%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5

%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D

0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%

D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Періодичні видання у фондах бібліотеки Кам’янець-

Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка станом на 2019 рік : бібліографічний 

покажчик / Кам’янець-Подільський національний 

університет ім. Івана Огієнка, Бібліотека ; [упоряд. Л. 

Ж. Смельцова; відп. ред. Л. В. Климчук]. – 

Кам’янецьПодільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. 

І. Огієнка, 2018. – 104 с.  

Покажчик містить відомості про періодичні видання, які 

наявні у фондах бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Видання систематизовані за розділами 

«Українські видання» та «Зарубіжні видання» й подані в хронологічному 

та алфавітному порядку. Зазначено рік видання, наявні номери, 

періодичність виходу журналів та структурні підрозділи університету в 

яких вони зберігаються. Покажчик призначений для науково-педагогічних 

працівників, науковців, студентів, працівників закладів та установ освіти, 

культури, а також усіх хто цікавиться періодичними виданнями. 
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/2170 

Авторитетний педагог, відомий історик, досвідчений 

керівник Анатолій Григорович Філінюк : (до 65-річчя 

від дня народж. та 40-річчя пед. і наук. діяльності) : 

біобібліогр. покажч. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка ; [уклад.: Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська]. – 

Кам'янець-Подільський : [Друкарня «Рута»], 2018. – 137 

с. – (Серія: Постаті в освіті і науці ; вип. 25).    

 Покажчик містить список основних наукових праць та 

низку матеріалів, що розкривають життєвий і творчий 

http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7.%D0%BE%D1%81%D0%B2.-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf
http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7.%D0%BE%D1%81%D0%B2.-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf
http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7.%D0%BE%D1%81%D0%B2.-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf
http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7.%D0%BE%D1%81%D0%B2.-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/883/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/883/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/883/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/883/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/883/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/883/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/883/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/883/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/883/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/463/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%E2%80%93%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/2170
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шлях Анатолія Григоровича Філінюка – доктора історичних наук, 

професора, завідувача кафедри історії України Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Видання розраховане на 

професійних істориків, викладачів, вчителів, краєзнавців, студентів 

історичних факультетів. 

http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1481/Avtorytet

nyi-pedahoh-vidomyi-istoryk-dosvidchenyi%20kerivnyk-Anatolii-Hryhorovych-

Filiniuk.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

 

Шульга О. А. Роль бібліотеки університету в 

формуванні творчої особистості 

майбутнього педагога Нової української 

школи [Електронний ресурс] : презентація / 

Ольга Антонівна Шульга // Матеріали X 

Міжнародної науково-практичної конференції 

та XXV Всеукраїнських педагогічних читань 

"Творча спадщина Василя Сухомлинського у 

вітчизняному та міжнародному вимірах" (4 жовтня 2018 р., м. 

Кропивницький). - [Кропивницький], 2018. - 40 с. 

 http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3389  

 
Василь Сухомлинський. Педагогічні ідеї - 

погляд у сьогодення [Електронний ресурс] : 

презентація / Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, бібліотека ; Тетяна Павлівна Оньша 

// Матеріали X Міжнародної науково-практичної 

конференції та XXV Всеукраїнських 

педагогічних читань "Творча спадщина Василя 

Сухомлинського у вітчизняному та 

міжнародному вимірах" (4 жовтня 2018 р., м. 

Кропивницький). - [Кропивницький], 2018. - 30 

с. 

 

 

http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3388 

 

 

 

Василь Сухомлинський. Педагогічні ідеї – 

погляд у сьогодення. До 100-річчя від дня 

народження В. О. Сухомлинського : 

бібліографічний покажчик / Центральноукр. 

держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, б-ка ; 

[уклад.: Т. П. Оньша, Т. М. Рєзанова ; відп. за 

вип. О. А. Шульга]. – Кропивницький, 2018. – 

160 с. – (Серія: Видатні педагоги ; Вип. 2). 

Другий випуск бібліографічного покажчика з 

серії «Видатні педагоги» присвячено 100-річчю з дня народження 

видатного українського педагога В. О. Сухомлинського. У покажчику 

відображено літературу: книги, статті з періодичних видань, збірників, 

матеріали наукових конференцій, опублікованих впродовж 2008–2018 

років, які наявні в фондах бібліотеки ЦДПУ ім. В. Винниченка та не 

представлені в попередньому випуску.  

Покажчик складається з 7 розділів, а в межах розділів – за алфавітом 

авторів і назв. Рекомендовано науковцям, працівникам системи освіти, 

бібліотек, студентам педагогічних навчальних закладів, та всім, кого 

цікавить педагогічний доробок великого педагога. 

http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3418  
 

Інформаційний покажчик наукових праць 

докторів наук та професорів 

Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

(за період 2014 р. - початок 2017 р.) : до 20-ти 

річчя університету / Кіровогр. держ. пед. у-т ім. 

В. Винниченка, б-ка ; [уклад. Я. В. Коробова ; 

відп. за випуск О. А. Шульга]. - Кропивницький 

: б.в., 2017. - Вип. 1. - 48 с. - Серія "Наукові 

праці докторів наук та професорів Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка". 

Видання містить відомості про наукові праці докторів наук та професорів 

КДПУ ім. В. Винниченка. Інформаційні матеріали відібрано, упорядковано 

й систематизовано з електронного каталогу та інституцйного репозитарію. 

Наукові праці представлено за рубриками в алфавітній послідовності 

прізвищ. 

http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2531  

 

http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1481/Avtorytetnyi-pedahoh-vidomyi-istoryk-dosvidchenyi%20kerivnyk-Anatolii-Hryhorovych-Filiniuk.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1481/Avtorytetnyi-pedahoh-vidomyi-istoryk-dosvidchenyi%20kerivnyk-Anatolii-Hryhorovych-Filiniuk.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1481/Avtorytetnyi-pedahoh-vidomyi-istoryk-dosvidchenyi%20kerivnyk-Anatolii-Hryhorovych-Filiniuk.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3389
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3388
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3418
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2531
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Україна в революційну добу : до 100-річчя 

подій Української революції 1917–1921 рр. : рек. 

бібліогр. покажч. (з фондів б-ки Криворіз. держ. 

пед. ун-ту) / ДВНЗ «Криворізький державний 

педагогічний університет», Бібліотека [упоряд.: 

О. А. Дікунова, С. О. Кочерга ; бібліогр. ред. 

О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко]. – 

Кривий Ріг, 2017. – 47 с. 

Видання присвячено 100-річчю подій Української 

революції 1917–1921 рр. У восьми тематичних розділах бібліографічного 

покажчика репрезентовано фундаментальні історичні монографії, наукові й 

науково-методичні праці, навчально-методичні публікації, в яких 

висвітлено питання дослідження й вивчення подій Української революції 

1917–1921 рр. Бібліографічне видання адресовано викладачам ВНЗ, 

аспірантам, учителям загальноосвітніх шкіл, студентам, працівникам 

бібліотек, усім, хто цікавиться питаннями історії державотворення й 

націєтворення в Україні. 

https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/ukrajinska-

revoljucija-pokazhchik.pdf 

 

Ходіння за три моря: історія великих 

географічних подорожей і відкриттів : рек. 

бібліогр. покажч. / Криворіз. держ. пед. ун-т, 

Наук. б-ка ; [упоряд. С. О. Кочерга ; за ред. 

О. М. Кравченко]. – Кривий Ріг, 2016. – 28 с. 

Бібліографічний покажчик присвячено історії 

географії, географічних відкриттів та досліджень, 

видатним географам і мандрівникам. Видання адресовано викладачам і 

студентам географічних факультетів й усім, хто цікавиться географічною 

наукою. 

https://kdpu-

library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/khodinnja_za_tri_morja_pok

azhchik.pdf 

 

Україна – це МИ! Плекаємо патріотів України 
: рек. бібліогр. покажч. (на допомогу нац.-патріот. 

вихованню студентів – майбутніх педагогів) 

/ Криворіз. держ. пед. ун-т, Наук. б-ка ; [упоряд. і 

бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. 

О. М. Кравченко]. – Кривий Ріг, 2016. – 34 с. 

Бібліографічний покажчик присвячений проблемам національно-

патріотичного виховання молоді в сучасному освітньому просторі. 

Представлено монографії, автореферати дисертацій, навчальні посібники, 

статті із періодичних видань і збірників наукових праць та електронні 

ресурси відкритого доступу. Видання адресовано cтудентам і викладачам 

вищих навчальних закладів, педагогам загальноосвітніх шкіл та 

позашкільних освітньо-виховних закладів. 

https://kdpu-

library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/nacionalne_patriotichne_vik

hovannja_studentiv.pdf 

 

 

 Олександр Андрійович Коновал: обранець 

науки як долі : біобібліогр. покаж. / / Криворіз. 

держ. пед. ун-т, Наук. б-ка ; [упоряд.: О. А. 

Дікунова, Ю. С. Душко ; бібліогр. ред. О. А. 

Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр, О. М. Кравченко]. – 

Кривий Ріг, 2016. – 90 с. (Серія «Вчені-ювіляри 

Криворізького педагогічного». Вип. 4). 

Покажчик присвячено Олександру Андрійовичу 

Коновалу, доктору педагогічних наук, кандидату 

фізико-математичних наук, професору, завідувачу 

кафедри фізики та методики її навчання КДПУ, 

відомому українському вченому. 

    У покажчику репрезентовано праці професора О. А. Коновала за 1973–

2016 рр. Представлено монографії, науково-методичні та навчально-

методичні посібники, публікації у збірниках наукових праць і матеріалах 

наукових конференцій та статті у фахових вітчизняних та зарубіжних 

виданнях. У покажчику подано матеріали про науково-педагогічну 

діяльність ученого.    Покажчик адресовано науковцям, викладачам вищих 

навчальних закладів, аспірантам, студентам. 

https://kdpu-

library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/konoval_pokazhchik.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/ukrajinska-revoljucija-pokazhchik.pdf
https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/ukrajinska-revoljucija-pokazhchik.pdf
https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/khodinnja_za_tri_morja_pokazhchik.pdf
https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/khodinnja_za_tri_morja_pokazhchik.pdf
https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/khodinnja_za_tri_morja_pokazhchik.pdf
https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/nacionalne_patriotichne_vikhovannja_studentiv.pdf
https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/nacionalne_patriotichne_vikhovannja_studentiv.pdf
https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/nacionalne_patriotichne_vikhovannja_studentiv.pdf
http://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/konoval_pokazhchik.pdf
http://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/konoval_pokazhchik.pdf
https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/konoval_pokazhchik.pdf
https://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Bibl_pokazchuku/konoval_pokazhchik.pdf
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Євген Давидович Ющук: життя як творчість на 

ниві української науки і освіти (до ювілею вченого-

біолога, краєзнавця та педагога) : біобібліогр. покаж. 

/ Криворіз. держ. пед. ун-т, Наук. б-ка ; [упоряд.: О. Б. 

Поліщук, бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. 

Віняр, канд. філол. наук, директора наукової 

бібліотеки, О. М. Кравченко, заст. директора наукової 

бібліотеки]. – Кривий Ріг, 2016. – 80 с.  (Серія «Вчені-

ювіляри Криворізького педагогічного». Вип. 3). 

 Покажчик присвячено Євгену Давидовичу Ющуку, 

кандидату біологічних наук, доценту кафедри ботаніки 

та екології Криворізького державного педагогічного університету, 

відомому українському вченому, геоботаніку, ґрунтознавцю, екологу, 

мікроморфологу, краєзнавцю Волинського краю, члену-кореспонденту 

Української екологічної академії наук. У покажчику репрезентовано праці 

Є. Д. Ющука за 1978–2016 рр. Це – науковометодичні й навчально-

методичні посібники, публікації у збірниках наукових праць і матеріалах 

наукових конференцій та статті у фахових періодичних виданнях. У 

покажчику представлено матеріали про життєвий шлях та науково-

педагогічну і громадську діяльність вченого. Покажчик адресовано 

фахівцям у галузі біології, екології, геоботаніки, краєзнавцям, викладачам 

вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, учителям шкіл. 

https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47HUTlCdVlYNXFEMFE/v

iew 
Видавнича діяльність бібліотек Маріуполя: 

напрямки та нові моделі розвитку : матеріали 

V міської науково-практичної конференції бібліотек 

м. Маріуполя. 29 вересня 2016 р. / під ред. 

А. П. Шакули. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 137 с. 

Видання містить тези доповідей, у яких 

охарактеризована видавнича діяльність окремих 

бібліотек Маріуполя, відображено особливості 

використання програмного забезпечення під час 

створення й редагування видавничої продукції та 

інтеграції електронних копій видань у міжнародний інформаційний 

простір, роль університетських бібліотек у редакційно-видавничій 

діяльності ВНЗ тощо. Видання рекомендовано співробітникам бібліотек, а 

також всім, хто цікавиться напрямами діяльності бібліотек різних систем 

та відомств. 
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/mat_gor_conf_2016_MDU.pdf 

Результати інтеграції серій видання «Вісник 

Маріупольського державного університету» у 

світовий науковий простір : аналітична довідка / уклад. 

І. В. Бурова, М. Л. Шевцова. – Маріуполь : МДУ, 2017. – 

22 с. – (Сер. «НБ МДУ – науковцю»; вип. 1).  

Видання містить аналіз результатів інтеграції наукового 

видання «Вісник Маріупольського державного 

університету» у світовий науковий простір та 

моніторинг наукометричних та альтметричних 

показників серій видання. Видання рекомендовано науковцям, студентам, 

співробітникам бібліотек, а також всім, хто цікавиться напрямом 

інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек ВНЗ.  
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/nb_nauk_Vip.1_2017.pdf 

Наукова ефективність серій видання «Вісник 

Маріупольського державного університету»: 

аналітична довідка / уклад. І. В. Бурова, М. Л. Шевцова. 

– Маріуполь : МДУ, 2018. – 24 с. – (Сер. «НБ МДУ – 

науковцю»; вип. 2). 

Видання містить аналіз результатів інтеграції наукового 

видання «Вісник Маріупольського державного 

університету» у світовий науковий простір та 

моніторинг наукометричних та альтметричних 

показників серій видання. Видання рекомендовано науковцям, студентам, 

співробітникам бібліотек, а також всім, хто цікавиться напрямом 

інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек ЗВО. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/nb_nauk_Vip.2_2018_2.pdf 

Нікольченко Юзеф Мойсейович : бібліографічний 

покажчик / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 

2016. – 44 с. – (Серія «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики» ; вип. 11).  

Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики» присвячено науковій та педагогічній 

діяльності Юзефа Мойсейовича Нікольченка, 

заслуженого працівника культури України, доцента 

кафедри культурології та інформаційної діяльності. В 

покажчик вміщені бібліографічні дані на наукові та науково-методичні 

праці Ю. М. Нікольченка, опубліковані з 1971 по 2016 р. Покажчик стане в 

нагоді науковим працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та 

студентам МДУ. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.11_2016.pdf 

https://drive.google.com/open?id=0B1Ugk1fhA47HUTlCdVlYNXFEMFE
https://drive.google.com/open?id=0B1Ugk1fhA47HUTlCdVlYNXFEMFE
https://drive.google.com/open?id=0B1Ugk1fhA47HUTlCdVlYNXFEMFE
https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47HUTlCdVlYNXFEMFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47HUTlCdVlYNXFEMFE/view
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/mat_gor_conf_2016_MDU.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/nb_nauk_Vip.1_2017.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/nb_nauk_Vip.2_2018_2.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.11_2016.pdf
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 Слющинський Богдан Васильович : бібліографічний 

покажчик / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2017. 

– 60 с. – (Сер. «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики»; вип. 12). 

Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики» присвячено науковій та педагогічній 

діяльності Богдана Васильовича Слющинського, доктора 

соціологічних наук, професора, завідувача кафедри 

філософії та соціології. В покажчик вміщені бібліографічні дані на наукові, 

навчально-методичні та художні твори Б. В. Слющинського, опубліковані з 

1995 по 2016 р. Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, 

аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам МДУ. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.12_2017.pdf 

 Макогон Юрій Володимирович : бібліографічний 

покажчик / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2017. 

– 144 с. – (Сер. «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики»; вип. 13).  

Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики» присвячено науковій та педагогічній 

діяльності Ю.В.Макогона, доктора економічних наук, 

професора кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин Маріупольського державного університету і 

приурочено до 70-річчя від дня народження вченого. В покажчик вміщені 

бібліографічні дані на наукові та науково-методичні праці Макогона, 

опубліковані з 1981 до 2017 р. Покажчик стане в нагоді науковим 

працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.13_2017.pdf 

Косенко Юлія Миколаївна : бібліографічний покажчик / 

уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2017. – 51 с. – 

(Сер. «Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики»; 

вип. 14).  

Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики» присвячено науковій та педагогічній 

діяльності Юлії Миколаївни Косенко, кандидата 

педагогічних наук, професора кафедри дошкільної освіти. 

В покажчик вміщені бібліографічні дані на наукові та науково-методичні 

праці Ю. М. Косенко, опубліковані з 1986 по 2017 р. Покажчик стане в 

нагоді науковим працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та 

студентам МДУ. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.14_2017.pdf 

Шелухін Микола Леонідович : бібліограф. покажчик / 

уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2018. – 48 с. – 

(Сер. «Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики»; 

вип. 15).  

Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики» присвячено науковій та педагогічній 

діяльності М. Л. Шелухіна, доктора юридичних наук, 

професора, завідувача кафедрою права та публічного 

адміністрування. В покажчик вміщені бібліографічні 

дані на наукові та науково-методичні праці Шелухіна, 

опубліковані з 1999 до 2018 р. Покажчик стане в нагоді науковим 

працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.15_2018.pdf 

Булатова Олена Валеріївна : бібліографічний 

покажчик / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 

2018. – 72 с. – (Сер. «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики» ; вип. 16). 

Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики» присвячено науковій та педагогічній 

діяльності О. В. Булатової, доктора економічних наук, 

професора, першого проректора Маріупольського 

державного університету. В покажчик вміщені бібліографічні дані на 

наукові та навчально-методичні праці                                 О. В. Булатової, 

опубліковані з 1997 по 2018 р. Покажчик стане в нагоді науковим 

працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам.  

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.16_2018.pdf 

Свірський Борис Михайлович : бібліографічний 

покажчик / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2018. 

– 32 с. – (Сер. «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики»; вип. 17).  

Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики» присвячено науковій та педагогічній 

діяльності Б. М. Свірського, кандидата юридичних наук, 

професора кафедри права та публічного адміністрування. 

В покажчик вміщені бібліографічні дані на наукові та 

науково-методичні праці                           Б. М. Свірського, опубліковані з 

1999 до 2018 р. Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, 

аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.17_2018.pdf 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.12_2017.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.13_2017.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.14_2017.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.15_2018.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.16_2018.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/pr_vch_Vip.17_2018.pdf
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Бібліографічний покажчик публікацій 

професорсько-викладацького складу кафедри 

грецької філології та перекладу (1996–2016) / уклад. 

А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 160 с. – 

(Серія : Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні 

покажчики ; вип. 10).  

Покажчик серії «Публікації кафедр МДУ. 

Бібліографічні покажчики» відображає наукову та 

науково-методичну діяльність кафедри грецької 

філології та перекладу МДУ. Покажчик містить 

бібліографічні дані на праці викладачів кафедри за 1996–2016 роки. 

Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, аспірантам, бібліотечним 

працівникам та студентам. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/p_kaf_Vip.10_2016.pdf 

 

Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-

викладацького складу кафедри італійської філософії 

та переводу  (2012–2017) / уклад. Г. В. Трифонова,  А. В. 

Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2017. – 64 с. – (Серія : 

Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 

11).  

Покажчик серії «Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні 

покажчики» відображає наукову та науково-методичну 

діяльність кафедри італійської філософії та перекладу 

МДУ. Покажчик містить бібліографічні дані на праці викладачів кафедри 

за 2012–2017 роки. Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, 

аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/p_kaf_Vip.11_2017.pdf 

Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-

викладацького складу кафедри права та публічного 

адміністрування (1994–2017) / уклад. А. В. Гельвіх. – 

Маріуполь : МДУ, 2017. – 220 с. – (Серія : Публікації 

кафедр МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 12).  

Покажчик серії «Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні 

покажчики» відображає наукову та науково-методичну 

діяльність кафедри права та публічного адміністрування 

МДУ. Покажчик містить бібліографічні дані на праці 

викладачів кафедри за 1994–2017 роки. Покажчик стане в нагоді науковим 

працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/p_kaf_Vip.12_2017.pdf 

Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-

викладацького складу кафедри економіки та 

міжнародних економічних відносин (1997–2018) / 

уклад.: А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2018. – 232 с. – 

(Сер. «Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні 

покажчики»; вип. 13).  

Покажчик серії «Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні 

покажчики» відображає наукову та науково-методичну 

діяльність кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин МДУ. Покажчик містить бібліографічні дані на 

праці викладачів кафедри за 1997–2018 роки. Покажчик стане в нагоді 

науковим працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та 

студентам МДУ. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/p_kaf_Vip.13_2

018.pdf 

Мариуполь и Приазовье : библиограф. указ. : в 3 ч. 

/ сост. А. В. Гельвих. – Мариуполь : МГУ, 2016. – 

Ч. 3 : Именной указатель. – 544 с. – (Сер. "Фонд 

редких и ценных книг. Библиографические 

указатели" ; вып. 1). 

 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/frck_Vip.1_ch.3

_2016.pdf 

 

 

Редкие справочные издания конца ХIХ – начала 

ХХ века : библиограф. указатель / сост. А. В. 

Гельвих. – Мариуполь : МГУ, 2017. – 48 с. – (Сер. 

«Фонд редких и ценных книг. Библиографические 

указатели»; вып. 2).  

Указатель «Редкие справочные издания конца ХIХ – 

начала ХХ века» серии «Фонд редких и ценных книг. 

Библиографические указатели» призван раскрыть 

справочную часть Фонда редких и ценных книг 

научной библиотеки Мариупольского 

государственного университета. Указатель будет 

полезен преподавателям, аспирантам, студентам, библиотечным 

сотрудникам, а также всем, кто интересуется историей книги. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/frck_Vip.2_2017.pdf 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/p_kaf_Vip.10_2016.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/p_kaf_Vip.11_2017.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/p_kaf_Vip.12_2017.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/p_kaf_Vip.13_2018.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/p_kaf_Vip.13_2018.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/frck_Vip.1_ch.3_2016.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/frck_Vip.1_ch.3_2016.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/frck_Vip.2_2017.pdf
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Библиотечный контент сквозь призму жанров : 

методические рекомендации по написанию текстов / 

сост. С. В. Назарьева. – Мариуполь : МГУ, 2016. – 56 

с. – (Сер. «Библиотекарю-практику»; вып. 1). 

Рекомендации содержат понятийно-

терминологический аппарат темы, требования и 

алгоритм подготовки к написанию текстов, 

рекомендованную структуру публикации. 

Рекомендовано библиотекарям, занимающимся 

научной, методической, издательской, 

информационной и рекламной деятельностью.  

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/bp_Vip.1_2016.pdf 

 
Соціологічні дослідження в бібліотеці: анкетування : 

методичні рекомендації / уклад. А. П. Шакула. – 

Маріуполь : МДУ, 2016. – 40 с. – (Сер. «Бібліотекарю-

практику»; вип. 2).  

Видання містить рекомендації з проведення 

соціологічного дослідження в бібліотеці за методом 

прямого опитування – анкетуванням. Рекомендовано 

бібліотекарям та бібліотечним фахівцям, які займаються 

соціологічними дослідженнями та науководослідною 

діяльністю. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/bp_Vip.2_2016.pdf 

Аналіз роботи з бібліотечним фондом : методичні 

рекомендації / уклад. С. В. Назар’єва. – Маріуполь : 

МДУ, 2017. – 48 с. – (Сер. «Бібліотекарю-практику»; 

вип. 3).  

Методичні рекомендації знайомлять з методами та 

видами аналізу, технологією проведення науково-

дослідної роботи з вивчення бібліотечного фонду. 

Включають основні термінологічні поняття, формули та 

таблиці для статистичного аналізу фонду, список 

додаткової літератури за темою. Рекомендовано 

бібліотекарям відділів обслуговування, комплектування та збереження 

фондів. 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/bp_Vip.3_2017.pdf 

 

 

Видання XVIII – середини ХХ століть із фонду 

Наукової  бібліотеки МНУ імені 

В. О.  Сухомлинського. Фізика. Астрономія : 

бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека М Н У 

імені В. О. Сухомлинського; уклад. С. Горбачова. – 

Миколаїв, 2016. – 69 с.  

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику 

представлені книги з фізики та астрономії, що були 

видані у період з 1764 по 1952 роки, та які зберігаються 

у Фонді видань XVIII – середини XX століть Наукової 

бібліотеки Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Видання в покажчику розміщені відповідно до «Таблиц 

Библиотечно-библиографической классификации для областных 

библиотек» видання 1983 року. Покажчик може зацікавити викладачів 

природничих дисциплін усіх напрямків, аспірантів, студентів фізико-

математичного факультету та всіх, хто цікавиться фізикою, астрономією, а 

також історією розвитку цих наук. 

http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html 

  

Микола Миколайович Аркас: погляд із сьогодення: 

біобібліогр.покажчик / Наукова бібліотека МНУ імені 

В.О. Сухомлинського; упоряд. В.Д. Вілкул. – Миколаїв, 

2018. – 55с. – (Сер. «Галерея творчих обистостей 

Миколаївщини». – Вип. 4.)  

Четвертий випуск біобібліографічного покажчика із серії 

«Галерея творчих особистостей Миколаївщини» 

присвячений 165-річниці від дня народження історика, 

композитора, етнографа, засновника Миколаївської «Просвіти» М.М. 

Аркасу. У покажчику представлено бібліографію творчого доробку, 

епістолярної спадщини М.М. Аркаса, документів про життя та діяльність 

історика. Покажчик є продовженням попереднього видання «Микола 

Аркас у вимірі часу» 2014 року. Посібник адресовано педагогічним та 

науковим працівникам, бібліотекарям, студентам і всім, хто цікавиться 

проблемами історії України та національної культури, історичними 

постатями. 

http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9C%D0%B8%D0%

BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0

%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81.pdf 

 

http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/bp_Vip.1_2016.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/bp_Vip.2_2016.pdf
http://slibr.mdu.in.ua/olderfiles/vudannja/bp_Vip.3_2017.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81.pdf
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Багатогранність таланту Валентини Зирянової: 

біобібліографічний нарис / Наукова бібліотека МНУ 

ім. В.О. Сухомлинського; упоряд. Л. І. Грубій. – 

Миколаїв, 2017. – 12 с. 

Біобібліографічний нарис присвячений життю, 

поетичній і художній творчості відданої дочки 

Болгарії і рідної землі України Валентини 

Анастасіївни  Зирянової. У покажчику представлено 

бібліографію її творчого доробку, публікації в 

збірниках і матеріалах конференцій, в періодичних 

виданнях. Видання адресовано широкому колу читачів, викладачам, 

вчителям шкіл, студентам, бібліотечним працівникам. 

http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html 

Ілля Борщак – життя, діяльність, творчість : 

біобібліографічний покажчик / Наукова бібліотека МНУ 

імені В.О. Сухомлинського; упоряд. В.Д. Вілкул. – 

Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 26с. 

III випуск біобібліографічного покажчика із серії 

«Галерея творчих особистостей Миколаївщини» 

присвячений життю та діяльності І. Борщака –  

дослідника-історика, дипломата, літературознавця, 

публіциста. У покажчику представлена  наукова та 

творча спадщина ученого.Видання розрахованона широке поле науковців, 

працівників наукових бібліотек. Покажчик рекомендується студентам, 

педагогам та всім, хто цікавиться проблемами іторії України та її 

визначними постаттями. 

http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html 

Борис Миколайович Мозолевський - історик, 

археолог, поет: біобібліографічний покажчик / Наукова 

бібліотека МНУ імені В.О. Сухомлинського; упоряд. 

В.Д. Вілкул, Л.І. Грубій.  – Миколаїв : МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 2016. – 35 с.  

II випуск біобібліографічного покажчика із серії «Галерея 

творчих особистостей Миколаївщини» присвячений 

життю та діяльності Б.М. Мозолевського одного з 

найвідоміших у світі учених-скіфологів. У покажчику 

представлено науковий та творчий доробок ученого. 

Видання розраховано на широке коло науковців, аспірантів, працівників 

наукових бібліотек. Покажчик рекомендується студентам, педагогам та 

всім, хто цікавиться археологією та історією рідного краю. 

http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html 

Микола Миколайович Шитюк : біобібліогр. покажчик / Наукова 

бібліотека МНУ імені В.О. Сухомлинського; упоряд. 

В.Д. Вілкул. – Миколаїв, 2018. – 61с. – (Сер. «Науковці 

МНУ імені В.О. Сухомлинського: історіографія 

персоналій». Вип. 3) 

 III випуск покажчика присвячений життю та науково-

педагогічній діяльності провідного історика України – 

доктора історичних наук, академіка, професора Миколи 

Миколайовича Шитюка. У покажчику представлена 

бібліографія наукового доробку вченого та публікацій 

про його життя і діяльність. Видання розраховане на широке коло 

науковців, викладачів, працівників наукових бібліотек, рекомендується 

докторантам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться історією 

вітчизняної науки. 

http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9C%D0%B8%D0%

BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0

%A8%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA.pdf 

Юрій Олександрович Грицай : біобібліографічний 

покажчик / Наукова бібліотека МНУ імені                           

В.О. Сухомлинського ; упоряд. С.С. Гордєй. Миколаїв, 

2018. – 50c. – (Серія «Науковці МНУ імені                         

В.О. Сухомлинського : історіографія персоналій»; вип. 2).  

У біобібліографічному покажчику із серії «Науковці 

МНУ імені В.О. Сухомлинського: історіографія 

персоналій» представлено науковий доробок кандидата 

педагогічних наук, професора Юрія Олександровича 

Грицая. Бібліографія наукових праць включає в себе 

монографії, навчальнометодичні посібники, підручники, програми, статті 

вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій, а також 

публікації про наукову й громадську діяльність Ю.О. Грицая. Покажчик 

адресовано педагогічним та науково-педагогічним працівникам, студентам 

та всім, хто цікавиться питанням педагогічної науки та освіти. 

http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%BF%D0%BE%D0%

BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D1%80%

D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B9%20%D0%AE.%D0%9E.pdf 

http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html
http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html
http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A8%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A8%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A8%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A8%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B9%20%D0%AE.%D0%9E.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B9%20%D0%AE.%D0%9E.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B9%20%D0%AE.%D0%9E.pdf
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Валерій Дмитрович Будак : біобібліографічний 

покажчик / Наукова бібліотека МНУ ім. 

В.О. Сухомлинського ; упоряд. С.С. Гордєй.   Миколаїв, 

2017. – 107с. – (Науковці МНУ ім. В.О. Сухомлинського : 

історіографія персоналій). 

Бібліографічне видання присвячено творчому доробку та 

науково-педагогічній діяльності ректора МНУ імені В.О. 

Сухомлинського – В.Д. Будака, доктору технічних наук, 

заслуженому діячу науки і техніки України, академіку 

Національної академії педагогічних наук України. В покажчику 

представлено бібліографію  наукових праць, публіцистичних виступів, 

інтерв’ю В.Д. Будака, а також публікації про життєвий шлях та творчі 

досягнення. Видання розраховане на наукових працівників, аспірантів, 

викладачів, студентів і може бути використане у науково-дослідній, 

науково-методичній, науково-педагогічній діяльності. 

http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html 
В.О. Сухомлинський : діалог із сучасністю : до 100-

річчя від дня народження : науково-допоміжний 

бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека МНУ ім. 

В.О. Сухомлинського., упоряд. А.П. Баранова. – 

Миколаїв, 2018. – 44 с. 

В науково-допоміжному бібліографічному покажчику 

представлені видання присвячені життю і творчій 

діяльності видатного педагога-гуманіста 

В.О.Сухомлинського, які висвітлюють погляди на зміст виховання і 

навчання дітей та молоді, а також впровадження його ідей в практику 

сучасної освіти. До покажчика включено: монографії, збірники наукових 

праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з перодичних видань та 

видань, що продовжуються, які були опубліковані впродовж 2009-2018 

років і представлені в фонді Наукової бібліотеки. Видання адресовано: 

вченим, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та 

всім, хто цікавиться педагогічними поглядами В.О. Сухомлинського. 

http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9F%D0%BE%D0%

BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%9E.

%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0

%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf 

 

 

Гендерні аспекти розвитку суспільства : науково-допоміжний    

бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека МНУ ім. 

В.О. Сухомлинського., упоряд. А.П. Баранова. – 

Миколаїв, 2017. –  55 с. 

В науково-допоміжному бібліографічному покажчику 

представлено літературу, яка розглядає основні питання 

гендерної політики, розкриває сутність гендерних 

відносин, феміністської ідеології, паритетної 

демократії, гендерної освіти та виховання.  

Мета даного видання інформаційне забезпечення 

навчально-виховного процесу та наукових досліджень, популяризація 

літератури з питань гендерної політики, гендерної освіти та виховання. 

Видання адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, 

студентам, вчителям загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам, 

усім, хто цікавиться проблемами гендерної рівності, гендерної освіти та 

виховання.  

http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html 

Тенденції та перспективи розвитку сучасної 

лінгвістики: науково-допоміжний бібліографічний 

покажчик / Наукова бібліотека МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського; упор. Л.І. Грубій. – Миколаїв, 2016. –  

132 с. 

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику 

зібрано та систематизовано літературу з головних  

напрямів сучасного мовознавства. Представлена 

інформація як із традиційних лінгвістичних дисциплін так із нових галузей, 

що набули поширення протягом останніх десятиліть. 

Мета видання: інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 

та наукових досліджень. Видання адресоване науковцям, аспірантам, 

викладачам вищих навчальних закладів, студентам, бібліотечним 

працівникам, усім хто цікавиться проблемами сучасного мовознавства.  

 

 

 

 

http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/Documents/pokajchuku/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://librarymnu.kl.com.ua/bibl_vud.html
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Інклюзивна освіта: наук-допом. бібліогр. покажч. Вип. 

1/Бібліотека МДПУ ім. Б. Хмельницького; видав. ред. І. 

А. Радіонова; упоряд.: О. Т. Циганок, О. А. Барибіна,  А. 

В. Новах. - Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 

2017. - 46 с. 

https://ru.calameo.com/read/0049380206c17b5c80a09  

 

 

 
 

Душа тисячоліть шукає себе в слові:  

історія України (давній період)  

в художній літературі : рекомендаційний 

бібліографічний покажчик/ Бібліотека МДПУ ім. Б. 

Хмельницького; видав. ред. І. А. Радіонова; автор 

передм., ред., упоряд. текстів та іл. О. О. Астафьєва, О. 

О. Клочко; худож. оформ. О. О. Астафьєва, Г. Ю. 

Лізунова. – Вип. 1. (2015). – Мелітополь: МДПУ ім. Б. 

Хмельницького, 2015. – ... 

Вип. 2. Ч. 1.: Фольклор. – 72 с. 

Вип. 2. Ч. 2.: Давня література (IX-XVIII ст.). – 2016. – 159 с. 

Вип. 3. : Історія України (давній період) в художній літературі. – 2017. –  

216 с. 

https://ru.calameo.com/read/004938020413c82bd31a0 

 
Бібліографічний покажчик видавничої 

діяльності МДПУ та наукових праць викладачів 

за 2000 – 2013 рр./ Бібліотека МДПУ ім. Б. 

Хмельницького; уклад. І. А. Радіонова, О. Т. 

Циганок, А. В. Новах. – Мелітополь: МДПУ, 2018. – 

464 с.  

https://drive.google.com/file/d/1ROvzN_wikPM2qCAq

mCkMTuudPJLZGCjP/view 

 
 

 

 

 

 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького: 

сторінки історії та сучасність: бібліографічний 

покажчик/ Бібліотека МДПУ імені Богдана 

Хмельницького; видав. ред. І. А. Радіонова; уклад.: 

О. Т. Циганок, О. А. Барибіна. – Мелітополь: МДПУ 

ім. Б. Хмельницького, 2018. – 153 с. 

Бібліографічний покажчик присвячено 95-річному 

ювілею Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. видання розраховане на освітян, 

працівників культури, краєзнавців та всіх, хто цікавиться історією рідного 

краю. 

https://ru.calameo.com/read/0050593080971bff258ff 

Марк Веніамінович Елькін: біобібліографічний 

покажчик/Бібліотека МДПУ ім. Б. Хмельницького; 

уклад. І. А. Радіонова, О. Т. Циганок, А. В. Новах. – 

Мелітополь: МДПУ, 2018. – 47 с. 

Даний покажчик вміщує основні праці з наукового 

доробку Марка Веніаміновича Елькіна – кандидата 

педагогічних наук, професора. До покажчика 

ввійшли бібліографічні описи наукових праць 

вченого. Біобібліографічний посібник адресовано 

науковим працівникам, аспірантам, викладачам, 

бібліотечним працівникам та працівникам 

інформаційних служб, а також усім, хто займається 

науково-дослідною та науково-практичною діяльністю  

https://drive.google.com/file/d/16uE6Qt6uIL7D9wLAr_OwOwNzEuXDDVSz/v

iew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/0049380206c17b5c80a09
https://ru.calameo.com/read/004938020413c82bd31a0
https://drive.google.com/file/d/1ROvzN_wikPM2qCAqmCkMTuudPJLZGCjP/view
https://drive.google.com/file/d/1ROvzN_wikPM2qCAqmCkMTuudPJLZGCjP/view
https://ru.calameo.com/read/0050593080971bff258ff
https://drive.google.com/file/d/16uE6Qt6uIL7D9wLAr_OwOwNzEuXDDVSz/view
https://drive.google.com/file/d/16uE6Qt6uIL7D9wLAr_OwOwNzEuXDDVSz/view
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Віктор Павлович Дущенко: біобібліографічний 

покажчик / наук. ред.: І. Т. Горбачук, упоряд.: С. А. 

Пудченко, бібліогр. ред. Н. І. Тарасова; відповідальна за 

випуск : Л. В. Савенкова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. 

П. Драгоманова, 2018. – 178 с.; іл., портр. – (Серія: 

Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова). 

 Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ імені 

М.П.Драгоманова” присвячений видатному вченому-

теплофізику, кандидатові фізико-математичних наук, 

докторові технічних наук, завідувачу кафедри загальної 

фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М. 

Горького, засновнику в інституті власної наукової школи в галузі 

тепломасопереносу професорові Віктору Павловичу Дущенку. Покажчик 

містить нариси про науково-педагогічну і громадську діяльність Віктора 

Павловича, основні дати його життєвого шляху, хронологічний перелік 

друкованих праць з іменним покажчиком, авторські свідоцтва на винаходи, 

спогади друзів, колег, учнів. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22430 

 
Віктор Петрович Андрущенко : біобібліографічний 

покажчик до 70-річчя від дня народження / М-во освіти 

і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова, упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. : Л. Л. 

Макаренко, Л. В. Савенкова. – Київ : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2018. – 277 с. – (Серія “Вчені НПУ 

імені М. П. Драгоманова”). 

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ імені 

М. П. Драгоманова” присвячений 70-річчю від дня 

народження заслуженого діяча науки і техніки України, 

доктора філософських наук, члена-кореспондента Національної академії 

наук України, дійсного члена Національної академії педагогічних наук 

України, ректора Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова, професора Віктора Петровича Андрущенка. Бібліографічний 

покажчик відображає науковий доробок вченого: покажчик друкованих 

праць за 1977–2019 роки (перелік монографій, підручників та посібників), 

містить нарис життя і науково-педагогічної діяльністі, основні дати життя 

та діяльності, представників наукової школи, а також літературу про 

Віктора Петровича Андрущенка.  

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22299 

 

Віктор Петрович Андрущенко : біографічний нарис 

/ М-во освіти і науки України ; Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – 

Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 

83 с., портрети, іл. – (Серія: “Ректори НПУ імені М. 

П. Драгоманова”).  

Біографічний нарис серії “Ректори НПУ імені М. П. 

Драгоманова” присвячений 70-річчю від дня 

народження заслуженого діяча науки і техніки 

України, доктора філософських наук, члена-

кореспондента Національної академії наук України, 

дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, ректора 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

професора Віктора Петровича Андрущенка. Біографічний нарис 

відображає життя і науково-педагогічну діяльності, основні дати життя та 

діяльності, представників наукової школи, а також літературу про Віктора 

Петровича Андрущенка.  

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22298 

 

Василь Олександрович Сухомлинський (1918–

1980 рр.) : каталог виставки видань вітчизняного 

педагога у фонді Наук. б-ки Нац. педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова : до 100-річчя 

від дня народж. / [уклад. Ю. І. Левченко ; наук. ред. 

Л. Л. Макаренко]. – Київ : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2018. – 70 с. 

 Каталог виставки підготовлено до 100-річчя від дня 

народження видатного українського педагога, член-

кореспондента Академії педагогічних наук СРСР, заслуженого вчителя 

УРСР Василя Олександровича Сухомлинського. У каталозі подано видання 

творів, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21037 

 

  

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22430
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22299
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22298
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21037
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Микола Іванович Шкіль : біографічний нарис / М-во 

освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова ; укл. : Н. І. Тарасова. – Київ : Вид-во 

НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 105 с., портрети, 

іл. – Серія : “Ректори НПУ імені М. П. Драгоманова”. 

Біографічний нарис серії “Ректори НПУ ім. М. П. 

Драгоманова” присвячений доктору фізико-

математичних наук, професору Миколі Івановичу 

Шкілю – ректору Київського державного педагогічного 

інституту імені О. М. Горького – Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у 1973-2003 рр., 

заслуженому діячеві науки і техніки України, дійсному членові Академії 

педагогічних наук СРСР – Російської академії освіти, Національної 

академії педагогічних наук України, Академії наук вищої школи України, 

лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21430 
Науково-бібліографічна діяльність Наукової 

бібліотеки Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова : 

ретроспективний огляд / МОН, Нац. пед. ун-т імені 

М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; [упоряд. Н. І. 

Тарасова]. – Київ : Вид-во НПУ                                       

ім. М. П. Драгоманова, 2018. – 109 с. : іл. 

Ретроспективний огляд містить перелік видань з короткою передмовою, які 

були підготовлені Науковою бібліотекою Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова з 1958 року й до сьогодення. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19382 

Драгоманов-філософ : бібліогр. покажч. / МОН 

України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Наук. 

б-ка ; [упоряд. Н. І. Тарасова, наук. ред. Ю. І. 

Левченко]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2018. – 139 с. 

Бібліографічний покажчик підготовлено до 177-річчя 

від дня народження Михайла Петровича Драгоманова. 

У покажчику зібрано праці Михайла Драгоманова з 

різних галузей знань і подій, духовного й політичного 

життя, його філософські думки з розвитку суспільства і мислення, його 

ціннісне ставлення до дійсності, а також коментуючі матеріали про 

формування і розвиток його світогляду. Виокремлено дисертаційні 

дослідження про наукову творчість М. П. Драгоманова з філософських 

питань. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19381 

 

Ірина  Віталіївна  Савченко :  біобібліографічний  

покажчик  до  55-річчя від дня народження / М-

во освіти і  науки  України;  Нац.  пед.  ун-

т  імені  М.  П.  Драгоманова  [та  ін.] 

;  наук.  ред.  Л. В.  Савенкова ;  упоряд.  бібліогр. 

покажчика  Н. І. Тарасова. –  Київ  :  Вид-

во  НПУ  імені  М. П. Драгоманова, 2017. – 

101 с., портрет. - Серія : 

“Вчені  НПУ ім. М. П. Драгоманова”.  

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ імені 

М. П. Драгоманова” присвячений науково-педагогічній й громадській 

діяльності та 55-річчю від дня народження кандидата філологічних наук, 

професора кафедри української літератури факультету української 

філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ірині Віталіївні 

Савченко. Покажчик містить нарис науково-педагогічної і громадської 

діяльності, основні дати життя та діяльності, бібліографічний покажчик 

друкованих праць (хронологічний покажчик та окремий перелік 

монографій, підручників і навчально-методичних посібників та програм), 

літературу про професора Ірину Віталіївну Савченко, іменний покажчик до 

хронологічного переліку ії друкованих праць. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19380 

Іван Тихонович Горбачук : біобібліографічний 

покажчик до 85-річчя від дня народження, 65-річчя 

науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в 

НПУ імені М.П.Драгоманова.  – 4-е вид., допов. /наук. 

ред.: Ю.А. Мусієнко, В.В.Єфименко, упоряд.: Н.І. 

Тарасова, бібліогрю ред.: Г. І. Шаленко. – Київ : Вид-во 

НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – 187 с.; іл.., портр. 

– (Серія: Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). 

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ імені 

М.П.Драгоманова” присвячений 85-річчю від дня народження, 65-річчю 

науково-педагогічної діяльності та 50-річчю  роботи в НПУ імені 

М.П.Драгоманова голови профкому університету, заслуженого працівника 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21430
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19382
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19381
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19380
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освіти України, академіка Академії вищої освіти України, професора, 

завідувача кафедри методології та методики навчання фізико-

математичних дисциплін вищої школи Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова Івана Тихоновича Горбачука. 

Покажчик містить нарис науково-педагогічної і громадської діяльності, 

основні дати життя та діяльності, хронологічний перелік друкованих праць 

з іменним покажчиком, авторські свідоцтва та винаходи, літературу про 

життя та діяльність педагога і вченого професора Івана Тихоновича 

Горбачука. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17837 

Марія Максимівна Підтиченко : біографічний нарис / 

М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова ; упоряд. Н. І. Тарасова. – Київ : Вид-во 

НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 71 с., портрети, іл. 

– (Серія : “Ректори НПУ імені М. П. Драгоманова”). 

Біографічний нарис серії “Ректори НПУ ім. М. П. 

Драгоманова” підготовлений до 105-річчя від дня 

народження ректора Київського державного 

педагогічного інституту імені О. М. Горького (нині 

Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова) 1956–1970 років, дійсного члена Академії педагогічних наук 

СРСР, професора Марії Максимівни Підтиченко; містить основні дати 

життя та діяльності, статті про неї, її публікації, світлини.  

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19379 

Іван Демидович Золотоверхий : біографічний нарис / 

М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова ; наук. ред. Л. В. Савенкова, укладач Н. І. 

Тарасова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2018. – 36 с., портрети, іл. – Серія : “Ректори НПУ імені 

М. П. Драгоманова”. 

Біографічний нарис серії “Вчені НПУ ім. М. П. 

Драгоманова” присвячений директору Київського 

державного педагогічного інституту імені                                  

О. М. Горького (нині Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова) у 1951-1956 рр. Івану 

Демидовичу Золотоверхому. Нарис науково-педагогічної і 

громадської діяльності І. Д. Золотоверхого містить основні дати 

життя і діяльності, посилання на статті про нього, його публікації, 

світлини.  
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19378 

Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників 

Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова за 2013 рік / М-во освіти і 

науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова ; упоряд. : Н. І. Тарасова, бібліогр. 

ред. : Г. І. Шаленко, О. Л. Хархун, Ю. І. Левченко, 

відп. за вип. Л. В. Савенкова. - Київ : Вид-во НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 8. - 437 с. 

Бібліографічні покажчики друкованих праць співробітників НПУ імені М. 

П. Драгоманова за 1944– 2012 роки були видані сімома випусками (1958, 

1976, 1981, 1991, 2009, 2011, 2014-2016 рр.). Починаючи з восьмого 

випуску (за 2013 рік) випуски подаються як щорічники. 8-й випуск, 

щорічник за 2013 рік, подає перелік друкованих праць співробітників (за 

час їх перебування в інституті). У покажчик увійшли книги, брошури, 

статті, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, 

авторські свідоцтва, депоновані рукописи, посилання на інформаційні 

сайти, видання, віддруковані за кордоном тощо. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17836 

Володимир Леонідович Савельєв : біобібліографічний 

покажчик до 70-річчя від дня народження / М-во освіти і 

науки України ; Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова ; упоряд. бібліогр. покажчика Н. 

І. Тарасова ; відпов. ред. Д. Б. Свириденко ; наук. ред. : Л. 

Л. Макаренко, Л. В. Савенкова. – Київ : Вид-во НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2017. – 43 с., портрети. – (Серія 

: “Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”). 

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ імені М. 

П. Драгоманова” підготовлений на пошану доктора 

історичних наук, Лауреата державної премії України в галузі освіти, 

професора кафедри соціальної філософії і філософії освіти, декана 

Факультету магістратури, аспірантури і докторантури Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Володимира 

Леонідовича Савельєва. Покажчик містить біографічний нарис, основні 

дати життя і науково-педагогічної діяльності, бібліографічний покажчик 

друкованих праць, іменний покажчик. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16695 

 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17837
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19379
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19378
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17836
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16695
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Петько Людмила Василівна (до 60-річчя від дня 

народження і 40-річчя науково-педагогічної 

діяльності) : біобібліографічний покажчик / упоряд. Н. І. 

Тарасова. Ғ К. : Талком, 2017. – 90 с. : фото. Ғ (Серія: 

"Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова") 

Біобібліографічний покажчик серії «Вчені НПУ імені М. 

П. Драгоманова» підготовлений до 60-річчя від дня 

народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності 

доцента кафедри англійської філології Факультету 

іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова кандидата педагогічних наук Людмили Василівни Петько. 

Покажчик містить біографічний нарис науковця, хронологічний 

бібліографічний покажчик друкованих праць, доповіді на конференціях, 

іменний покажчик. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16554 

 

 

Віталій Петрович Покась : біобібліографічний 

покажчик до 60-річчя від дня народження і 30-річчя 

науково-педагогічної діяльності / М-во освіти і науки 

України ; Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, факультет природничо-

географічної освіти та екології ; упоряд. Н. І. Тарасова. 

– Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 

87 с., портрет. – (Серія: “Вчені НПУ ім. М. П. 

Драгоманова”). 

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ ім. М. 

П. Драгоманова” присвячений 60-річчю від дня 

народження і 30-річчю науково-педагогічної діяльності заслуженого 

працівника освіти України, декана факультету природничо-географічної 

освіти та екології, доктора філософських наук, професора Віталія 

Петровича Покася. Покажчик містить основні дати життя та діяльності, 

нариси науково-педагогічної і громадської діяльності, бібліографічний 

покажчик друкованих праць (монографії, навчально-методичні посібники, 

хронологічний перелік) професора Віталія Петровича Покася, літературу 

про нього, іменний покажчик. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15096 

 

 

Бібліографічний покажчик друкованих праць 

співробітників Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова за 2008-

2012 роки / упоряд. : Н. І. Тарасова ; бібліогр. ред. : 

Г. І. Шаленко, О. Л. Хархун ; наук. ред. Ю. І. 

Левченко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2016. – Вип. 7, ч. 4. – 464 с. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12640 

Бібліографічний покажчик друкованих праць 

співробітників Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова за 2008-

2012 роки / укладачі : Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко, 

Ю. І. Левченко, О. Л. Хархун ; наук. ред. Ю. І. 

Левченко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2016. – Вип. 7, ч. 3. – 520 с. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11393 

 

Драгоманов – історик : каталог виставки до 185-річчя 

від дня народження М. П. Драгоманова / Мін-во освіти 

і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова ; Наукова бібліотека ; упоряд. Н. І. 

Тарасова, Ю. І. Левченко. – Київ : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2016. – 137 с., портрет. 

Матеріали для бібліографічного покажчика зібрано до 

185-річчя від дня народження Михайла Петровича 

Драгоманова. Покажчик містить перелік праць М. П. Драгоманова з 

історичних наук а також коментуючі матеріали та іменний покажчик. В 

роботі використані матеріали бібліографічних покажчиків ”Спис праць М. 

Драгоманова”, укладений М. Павликом, “М. П. Драгоманов і Галичина” 

(укл. М. Гордій, Г. Домбровська, Т. Романченко), “М. П. Драгоманов”. 

1861-2011 рр. (укл. М. О. Мороз, В. А. Короткий, І. І. Тіщенко та ін.), 

каталогів і картотек Наукової бібліотеки, інші інформаційні та 

бібліографічні ресурси країни, а також дослідження вчених університету, 

матеріали, надруковані у виданнях Драгоманівських читань і наукових 

часописів та збірників університету. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10863 

 

 

 

 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16554
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15096
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12640
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11393
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10863
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Василь Васильович Обозний : біобібліографічний 

покажчик / упоряд. Н. І. Тарасова ; Мін-во освіти і науки 

України, Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, Ін-т природничо-географічної освіти 

та екології, Кафедра туризму, Наукова бібліотека. – Київ 

: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 114 с. – 

Серія “Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”. 

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ імені М. 

П. Драгоманова” підготовлений до 45-річчя науково-

педагогічної діяльності доктора педагогічних наук, завідувача кафедри 

туризму Факультету природничо-географічної освіти та екології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

професора Василя Васильовича Обозного. Покажчик присвячений 

творчому доробку вченого: містить нарис життя і науково-педагогічної 

діяльністі, основні дати життя, хронологічний покажчик друкованих праць 

за 1977-2015 роки (перелік монографій та підручників), а також літературу 

про вченого, іменний покажчик та фотоальбом. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10862 

 

Український подвижник і літератор: до 150-річчя від 

дня народження Володимира Миколайовича 

Леонтовича : біобібліографічний покажчик / упоряд. Н. І. 

Тарасова, О. В. Леонтович ; Мін-во освіти і науки 

України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова [та ін.]. – 

Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 99 с. 

Біобібліографічний покажчик підготовано на пошану 

українського громадського, культурного і політичного 

діяча, мецената, письменника, літературного критика й 

мемуариста Володимира Миколайовича Леонтовича (1866–1933) з нагоди 

150-річчя від дня його народження, що виповнюється 5 серпня ц.р. Член 

київської “Старої громади”, “Просвіти”, Товариства українських 

поступовців, він редагував та утримував часопис “Нова громада”, першу 

щоденнуукраїнську газету “Громадська думка”, згодом – “Рада”. У 

Російській імперії, де діяли Валуєвський циркуляр і Емський указ, він 

вимагав навчання рідною мовою, укладання українських підручників. 

Один із засновників Центральної Ради, міністр земельних справ 

Української Держави в уряді гетьмана П. Скоропадського, Володимир 

Леонтович розробив унікальний проект Земельного закону, одного з 

найдемократичніших у світі, актуальний і сьогодні. Після поразки 

визвольних змагань був змушений емігрувати до Болгарії та Чехії, де 

продовжив письменницьку діяльність літописця доби, а також виступив як 

проникливий літературний критик: у паризькому “Тризубі” опублікував 

серію статей про здобутки і втрати української літератури під 

більшовиками. Покажчик містить передмову проф. Володимира 

Погребенника, нарис Олени Леонтович про життя та діяльность В. М. 

Леонтовича, основні дати його життя, перелік творів письменника, а також 

літературу про його творчість та іменний покажчик. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10660 

Василь Михайлович Бровдій : біобібліографічний 

покажчик : біобібліографічний покажчик / упоряд. 

бібліогр. покажчика Н. І. Тарасова, І. Л. Вегера; наук. 

ред. Л. В. Савенкова ; Мін-во освіти і науки України, 

Національний педагогічний університет імені М. П. 

Драгоманова. – 3-тє вид., допов. – Київ : Вид-во НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2016. – 77 с. – Серія “Вчені 

НПУ імені М. П. Драгоманова”. 

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ імені М. 

П. Драгоманова” присвячений 80-річчю від дня 

народження академіка УЕАН і АНВШУ, Заслуженого діяча науки і техніки 

України, доктора біологічних наук, професора В. М. Бровдія. Покажчик 

містить нарис науково-педагогічної діяльності, хроніку життя та творчості, 

бібліографічний покажчик друкованих праць, наукову школу, фотографії. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9687 

Ольга Володимирівна Бабкіна : біобібліографічний 

покажчик / упоряд. Н. І. Тарасова ; Міністерство освіти і 

науки України, Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова, Інститут політології та права. – 

Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 38 с. 

– Серія “Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”. 

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ імені М. 

П. Драгоманова” присвячений науково-педагогічній 

діяльності доктора політичних наук, завідувача кафедри 

політичних наук Інституту політології та права 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

професора Ольги Володимирівни Бабкіної. Бібліографічний покажчик 

містить нарис науково-педагогічної діяльності, хронологічний покажчик 

друкованих праць за 1976–2015 роки, а також окремий перелік монографій 

та підручників. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9686 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10862
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10660
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9687
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9686
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Зінаїда Іванівна Слєпкань : біобібліографічний 

покажчик / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т 

імені М. П. Драгоманова, Фіз.-мат. ін.-т, Каф. математики 

і теорії та методики навч. математики, Наук. бібліотека ; 

упоряд. бібліогр. покажчика Н. І. Тарасова. – Київ : Вид-

во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 106 с., портрети. – 

Серія: “Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”. 

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ імені                

М. П. Драгоманова” підготовлений до 85-річчя й на 

пошану доктора педагогічних наук, заслуженого працівника народної 

освіти України, професора Зінаїди Іванівни Слєпкань, яка 45 років 

працювала в НПУ імені М. П. Драгоманова. Покажчик містить нарис 

науково-педагогічної і громадської діяльності, спогади колег, основні дати 

життя та діяльності, бібліографічний покажчик друкованих праць 

професора З. І. Слєпкань, представників наукової школи та літературу про 

її життя та діяльність, іменний покажчик, фотоальбом. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9683 

 
Ніжинська вища школа: викладачі і випускники : 

календар знаменних і пам’ятних дат на 2019 рік / 

Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Б-ка ім. акад. М. О. 

Лавровського ; упоряд.: Кільдіватова О. Д., Манжай В. 

І., Мухомодєєва Н. В. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 

2018. – 42 с. 

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/722/1/kal

endar2019.pdf 

 
Юлія Василівна Якубіна: до 60-річчя від дня 

народження : біобібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т 

імені Миколи Гоголя, Бібліотека імені                             

акад. М. О. Лавровського ; вступ. ст. Г. В. Самойленка, 

упоряд. В. І. Манжай. – Ніжин : Вид-во НДУ, 2018. – 

18 c. 

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/711/1/ya

kubina.pdf 

 

 

 

Федір Степанович Арват: до 90-річчя від дня 

народження : біобібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т 

імені Миколи Гоголя ; Бібліотека імені академіка М. 

О. Лавровського ; упоряд.: О. Д. Кільдіватова, В. І. 

Манжай, Н. В. Мухомодєєва. – Ніжин : НДУ ім. М. 

Гоголя, 2018. – 26 с.; фото. 

З нагоди 90-річного ювілею від дня народження 

Федора Степановича Арвата підготовлено 

біобібліографічний покажчик, який друкується у серії 

«Вчені – ювіляри Ніжинської вищої школи». У 

посібнику представлено науковий доробок вченого за 40 років наукової 

діяльності (1956-1996), зокрема: підручники, навчально-методичні 

посібники, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових 

конференцій та публікації в періодичних виданнях. 

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/710/1/arvat.pdf 

 

Олександр Дмитрович Бойко: до 60-річчя від дня 

народження : біобібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т 

імені Миколи Гоголя ; Бібліотека імені академіка           

М. О. Лавровського ; упоряд.: О. Д. Кільдіватова,               

В. І. Манжай, Н. В. Мухомодєєва. – Ніжин : НДУ                

ім. М. Гоголя, 2018. – 60 с. 

Біобібліографічний покажчик із серії «Вчені-ювіляри 

Ніжинської вищої школи» присвячений життю та 

діяльності Олександра Дмитровича Бойка, доктора 

політичних наук, професора, першого проректора з 

науковопедагогічної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя. Посібник виходить з нагоди 60-річного ювілею вченого, 

який виповнюється у квітні 2018 року. У покажчику представлено 

науковий доробок Олександра Дмитровича за період з 1989 по 2017 роки. 

Він містить 292 публікації, а саме: монографії, підручники, навчально-

методичні посібники, довідкові видання, статті, надруковані в наукових 

збірниках, матеріалах наукових конференцій, періодичній пресі. 
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/709/1/boyko.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9683
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/722/1/kalendar2019.pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/722/1/kalendar2019.pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/711/1/yakubina.pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/711/1/yakubina.pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/710/1/arvat.pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/709/1/boyko.pdf
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Олександр Герасимович Ковальчук: до 70-річчя 

від дня народження : біобібліогр. покажч. / Ніжин. 

держ. ун-т імені Миколи Гоголя ; Бібліотека імені 

академіка М. О. Лавровського ; упоряд.:                              

О. Д.Кільдіватова, В. І. Манжай, Н. В. Мухомодєєва. 

– Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 46 с. 

Біобібліографічний покажчик «Олександр 

Герасимович Ковальчук» продовжує започатковану 

бібліотекою серію «Вчені-ювіляри Ніжинської вищої 

школи», яка розкриває науковий доробок провідних 

учених Ніжинського державного університету. Нове 

видання покажчика є спробою ознайомити зацікавленого читача з 

науковим надбанням вченого, професора, доктора філологічних наук, 

дослідника української літератури, автора літературно-критичних 

монографій, статей, передмов та коментарів у багатьох цінних виданнях. 

https://library.ndu.edu.ua/images/2017/kovalchuk.pdf 

Олександр Вадимович Забарний : до 60-річчя з дня 

народження : біобібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-

т імені Миколи Гоголя; Бібліотека імені академіка   

М. О. Лавровського; упоряд.: Кільдіватова О. Д., 

Манжай В. І., Мухомодєєва Н. В. [та ін.]. – Ніжин : 

НДУ ім.Гоголя, 2016. – 80 с. 

Посібник знайомить читача з науковими, 

публіцистичними, літературно-критичними працями 

та художніми творами декана філологічного 

факультету Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя, кандидата педагогічних наук, 

доцента, доктора філософії в освітіОлександра Вадимовича Забарного, 

відтворюючи багатогранність його творчості та педагогічної діяльності .У 

покажчику представлено 340 записів за період з 1977 по 2016 рік. 

https://library.ndu.edu.ua/images/doc/zabarny.pdf 

 Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допом. 

біобібліогр. покажч. / [уклад.: О. І. Шкира,                              

А. М. Яковенко та ін. ; за ред. В. П. Коцура]. – 

ПереяславХмельницький (Київ. обл.), 2017. – Вип. 4. – 

1052 с. – До 295-річчя з дня народження. - (Препринт). 

Даний зведений біобібліографічний покажчик 

висвітлює життєвий і творчий шлях великого 

українського філософа і педагога-просвітителя Григорія 

Савича Сковороди. У ньому подано бібліографію творів 

великого гуманіста, літературу про його життя і творчість, матеріали про 

увічнення його пам’яті та перелік бібліографічних видань. Розкриттю 

матеріалів сприяють анотації до кожного опрацьованого джерела, які 

коротко відображають та розкривають зміст книги, статті тощо. 

Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів, студентів та 

всіх, хто цікавиться науковою думкою та історією України. 

http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/2336 

 

Ucraina terra Cosaccorum = Україна – земля козацька 
: бібліограф. покажчик / уклад.: О. І. Шкира, Л. В. Губар, 

О. Л. Пєшкова [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2018. – 1006 с. – (Препринт). 

Бібліографічний покажчик «Ukraina terra Cossacorum = 

Україна - земля козацька» не випадково отримав таку 

назву, адже якихось 3-5 століть тому наша країна була 

відома у світі саме під таким йменням. Це вже третя 

книга, підготовлена фахівцями бібліотеки ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», що виходить за даною назвою. До цього були 

випущені науковобібліографічний нарис (2007) та навчально-методичний 

посібник (2010). З того часу робота над збором бібліографічної інформації 

постійно продовжувалася. Було заплановано видання розширеного 

бібліографічного покажчика, в якому б відобразилися відомості про 

літературу козацької тематики, що міститься не лише в університетській 

бібліотеці, а і в інших книгозбірнях вищих навчальних закладів України. 

До проекту «Козаччина» були залучені наукові бібліотеки Національного 

гірничого університету України (Дніпро), Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара та Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. З цих 

книгозбірень були надіслані тематичні бібліографічні матеріали, зібрані 

їхніми бібліографами. Велась копітка робота з обробки та систематизації 

зібраних даних з метою випуску в подальшому спільного зібраного 

видання. На даний час видання містить 8288 бібліографічних одиниць, збір 

матеріалу продовжується. Посібник розрахований на фахівців в галузі 

історії, освіти та літературознавства, науковців, аспірантів, студентів, 

краєзнавців і всіх, кого цікавить найяскравіша сторінка з минулого України 

– доба козацтва.  

http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/3129 

 

 

https://library.ndu.edu.ua/images/2017/kovalchuk.pdf
https://library.ndu.edu.ua/images/doc/zabarny.pdf
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/2336
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/3129


 116 

 

Підручник нового покоління: електронні підручники і 

посібники в навчальному процесі школи та вищого 

навчального закладу : бібліогр. покажч. (2003–2017 рр.) / 

уклад.: В. П. Балюк, С. В. Спірякова (відп. за вип.),                       

О. В. Токміленко, О. Б. Чорней ; Полтавський 

національний педагогічний університет імені                                

В. Г. Короленка, Бібліотека імені М. А. Жовтобрюха. – 

Полтава, 2018. – 35 с. 

До покажчика увійшли посібники та наукові публікації, які розкривають 

зміст досліджуваної тематики, з фонду Бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. 

Короленка. Документи згруповано в двох тематичних розділах. Стан та 

перспективи організації навчання за допомогою електронного навчального 

видання в загальноосвітніх навчальних закладах України – тематика 

джерел першого розділу. Другий розділ покажчика збирає матеріали про 

використання електронного підручника в навчальному процесі вищого 

навчального закладу. 

http://lib.pnpu.edu.ua/files/pres/pidr.pdf 

Дистанційне навчання: досвід, становлення та 

розвиток : бібліогр. покажч. (2001-2017 рр.) / уклад.:            

В. П. Балюк, С. В. Спірякова (відп. за вип.),                          

О. В. Токміленко, О. Б. Чорней ; Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка, Бібліотека імені М. А. Жовтобрюха. 

– Полтава, 2018. – 69 с.  

До покажчика увійшли посібники та наукові публікації, 

які розкривають зміст досліджуваної тематики, з фонду 

Бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. 

Короленка. Документи згруповано в трьох тематичних розділах. Стан та 

перспективи організації дистанційного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах України – тематика джерел першого розділу. Другий 

розділ покажчика збирає матеріали про використання елементів 

дистанційної освіти у вищій школі та підвищення кваліфікації фахівців у 

системі дистанційного навчання. Тематика наповнення третього розділу – 

дистанційна освіта в зарубіжних країнах у контексті розвитку інноваційних 

технологій. 

http://lib.pnpu.edu.ua/files/bibl/dist_navch.pdf 

 

 

Григорій Федорович Джурка : біобібліогр. покажч. : 

до 75-річчя від дня народження / упоряд.: В. В. Орєхова, 

С. І. Козина ; за ред. М. І. Степаненка. – Полтава : 

ПНПУ імені  В. Г. Короленка, 2018. – 84 с. – (Серія 

“Науковці університету”).  

У виданні вміщено інформацію про життєвий шлях і 

науково-педагогічну діяль ність доктора філософії, 

кандидата хімічних наук, доцента кафедри хімії та 

методики викладання хімії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка Григорія Федоровича 

Джурки. У покажчику зібрано вітальні слова колег і друзів, подано 

хронологічний та алфавітний покажчики друкованих праць і публікацій 

науковця. Сподіваємося, що це видання стане в пригоді науково-

педагогічним працівникам, фахівцям у галузі хімічної науки, студентам, 

аспірантам, учителям, а також усім, кого цікавить постать Григорія 

Федоровича Джурки. 

http://lib.pnpu.edu.ua/files/bibl/Dgurka.pdf 

Марина Вікторівна Гриньова : біобібліогр. покажч. / 

Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [упоряд:. 

Ю. П. Кращенко, І. М. Лесунова; А. В. Ткаченко та ін.]. 

– Вид. 2-ге, допов. – Полтава : [ПНПУ ім. 

В. Г. Короленка], 2016. – 216 с. – (Серія «Науковці 

університету»). 

Біобібліографічний покажчик висвітлює життя та 

діяльність Марини Вікторівни Гриньової, доктора 

педагогічних наук, професора кафедри педагогічної 

майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, декана природничого 

факультету Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка, заслуженого працівника освіти України, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Представлено науковий 

доробок ученого впродовж 35 років науково-педагогічної діяльності (1981–

2016 рр.). Видання адресовано науково-педагогічним працівникам, 

учителям, бібліотекарям, здобувачам вищої освіти та фахівцям у галузі 

педагогіки для науково-дослідної, науково-методичної та навчально-

виховної діяльності. 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5705/1/Grinjova2.pdf 

 

 

 

 

http://lib.pnpu.edu.ua/files/pres/pidr.pdf
http://lib.pnpu.edu.ua/files/bibl/dist_navch.pdf
http://lib.pnpu.edu.ua/files/bibl/Dgurka.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5705/1/Grinjova2.pdf
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Прикарпатський університет імені Василя Стефаника 

на сторінках друкованих видань (1960 – 2018 рр.) : 

бібліографічний покажчик / [упоряд. Є. Ф. Ражик ; відп. 

ред. М. В. Бігусяк]. – Івано-Франківськ : Видавництво 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, 2017. – 90 с. – (Серія «Прикарпатський 

національний університет у світлі доби»). 

http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/pnu-stor-2018.pdf 

 

Райківський Ігор Ярославович : біобібліографічних 

покажчик (до 50-річчя від дня народження) / упор. та наук. 

ред. : О.Б. Гуцуляк; відпов. ред. серії П.М. Гаврилишин. – 

Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», 2017. – с. – (Серія «Вчені Прикарпатського 

національного університету»). 

У біобіліографічний покажчик увійшли наукові студії, 

навчальні праці та матеріали до життєпису доктора 

історичних наук, професора, завідувача кафедрою історії України 

факультету історії, політології та міжнародних відносин ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Ігоря Ярославовича Райківського. Назви праць та їх бібліографічний опис 

подаються мовою публікації.  

 

http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/raikivskyi.pdf 

Через знання до здорового способу життя : цикл 

бібліогр. списків літератури [Електронний ресурс] / 

Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. 

; [упоряд. : Попадинець О. І., Каруцяк О. Б. ; відп. за вип. 

Ражик Є. Ф.]. – Івано-Франківськ, 2018.  

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя - це невід’ємна частина загальної культури 

особистості, що сприяє повноцінному фізичному розвитку, 

формуванню фізичних здібностей, гармонії тіла й духу та зміцненню 

здоров’я. Поняття «здоров’я» нероздільно пов’язане із поняттям «здоровий 

спосіб життя». Вживання наркотичних речовин та алкоголю і 

тютюнопаління несумісне з філософією здоров’я. 

http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/palinnya.pdf 

 

 

Барикади українського духу (до 5-ї річниці Революції 

Гідності) : бібліографічний покажчик [Електронний 

ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-

бібліогр. від. ; [упоряд. Попадинець О. І. ; ред. та відп. за 

вип. Ражик Є. Ф.]. – Івано-Франківськ, 2018. – 35 с. 

Цей покажчик допоможе відтворити і пригадати всі 

події у Києві під час Євромайдану (Революції Гідності), 

а також згадати поіменно Героїв Небесної Сотні, тих, 

хто ціною власного життя захистили і відстояли 

Незалежність України. 

http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/gidnist.pdf 

Покажчик бібліографічних видань Наукової бібліотеки 

Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (2001–2017) [Електронний ресурс] / 

Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. 

; [упоряд. Ражик Є.Ф. ; відп. за вип. Ражик Є. Ф.]. – Івано-

Франківськ, 2017. – Доповнений. – 24 с.  

Різноманітна за видами і призначенням бібліографічна 

продукція Наукової бібліотеки Прикарпатського 

університету. Це біобібліографічні та бібліографічні 

покажчики, інформаційно-бібліографічні бюлетені, інформта бібліо-

дайджести, бібліопортрети, бібліографічні списки літератури. 

http://lib.pnu. edu.ua/files/pokajchiki/pokajchik11.pdf 

Жерноклеєв Олег Станіславович : біобібліографічних 

покажчик (до 50-річчя від дня народження) / упор. та 

наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; відпов. ред. серії П.М. 

Гаврилишин. – ІваноФранківськ : Наукова бібліотека 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», 2017. – 47 с. – (Серія «Вчені 

Прикарпатського національного університету»). 

У біобіліографічний покажчик увійшли наукові студії, 

навчальні праці та матеріали до життєпису доктора 

історичних наук, професора, завідувача кафедрою 

всесвітньої історії факультету історії, політології та міжнародних відносин 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» Олега Станіславовича Жерноклеєва. Назви праць та їх 

бібліографічний опис подаються мовою публікації. 

http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/zhernokleyev-bio.pdf 

 

 

http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/pnu-stor-2018.pdf
http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/raikivskyi.pdf
http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/palinnya.pdf
http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/gidnist.pdf
http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/pokajchik11.pdf
http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/zhernokleyev-bio.pdf
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Вівчаренко Олег Антонович : біобібліографічних 

покажчик (до 70-річчя від дня народження) / упор. та 

наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; ред. : Р.Л. Ріжко, Н.Г. 

Мазур; відпов. ред. серії М.В. Бігусяк. – Івано-

Франківськ : Наукова бібліотека ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», 2016. – 44 с. – (Серія «Вчені 

Прикарпатського національного університету»). 

У біобіліографічний покажчик увійшли наукові студії, 

навчальні праці та матеріали до життєпису доктора 

юридичних наук, професора, заступника директора 

Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» Олега Антоновича Вівчаренка. Назви праць та їх 

бібліографічний опис подаються мовою публікації.  

http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/vivcharenko2016.pdf 

 
 

Шеретюк Руслана Миколаївна : біобібліогр. покажч. 

/ М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. 

ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Слобода, 

Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2018. – 88 с. – 

(Академіки, доктори наук, професори РДГУ). 

Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, 

доктори наук, професори РДГУ» висвітлює життєвий 

шлях та науково-педагогічну діяльність Шеретюк 

Руслани Миколаївни – доктора історичних наук, 

професора кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

Рівненського державного гуманітарного університету. У покажчику 

зібрано і систематизовано бібліографію наукових праць, що вийшли 

друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових 

збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. В описах документів, 

які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи 

бібліографічного опису.  Біобібліографічний покажчик адресовано 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам, аспірантам, 

докторантам, студентам, працівникам наукових бібліотек та всім, хто 

цікавитьсяпитаннями історичної та мистецтвознавчої науки. 

http://library.rshu.edu.ua/images/bibliogr.pok/sheretuk.pdf 

 

 
 

Дичківська Ілона Миколаївна :біобібліогр. покажч. / 

М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 

Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Слобода, 

Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 91 с. – 

(Академіки, доктори наук, професори РДГУ). 

Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, 

доктори наук, професори РДГУ» висвітлює життєвий 

шлях та науково-педагогічну діяльність Дичківської 

Ілони Миколаївни – кандидата педагогічних наук, 

професора, завідувача кафедри педагогіки і психології (дошкільної та 

корекційної) імені проф. Т. І. Поніманської Рівненського державного 

гуманітарного університету. У покажчику зібрано і систематизовано 

бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а 

також опублікованих у наукових збірниках, періодичних та продовжуваних 

виданнях.  

http://library.rshu.edu.ua/images/pok_2017/dychkivska.pdf 

 

Вокальчук Галина Миколаївна :біобібліогр. 

покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, 

Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 

2017. – 81 с. – (Академіки, доктори наук, професори 

РДГУ). 

Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, 

доктори наук, професори РДГУ» висвітлює життєвий 

шлях, наукову та науково- педагогічну діяльність 

Галини Миколаївни Вокальчук – доктора філологічних 

наук, професора, завідувача кафедри української мови імені професора К. 

Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. У 

покажчику представлено бібліографію наукових праць, що вийшли друком 

окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках, 

періодичних та продовжуваних виданнях. Покажчик розрахований на 

широке коло науковців, педагогів, викладачів, аспірантів, студентів, 

працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться питаннями мовознавства. 

http://library.rshu.edu.ua/pdf/POK.pdf 

 

 

 

 

 

http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/vivcharenko2016.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/bibliogr.pok/sheretuk.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/pok_2017/dychkivska.pdf
http://library.rshu.edu.ua/pdf/POK.pdf
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Автореферати  дисертацій у фондах  наукової 

бібліотеки  Рівненського державного гуманітарного 

університету. Вип. 2. Філологічні науки : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, 

А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2018. – 56 с. 

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику 

подано відомості про автореферати дисертацій на 

здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів 

філологічних наук, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного університету. Покажчик 

призначений для науковців, викладачів, аспірантів,магістрантів, студентів 

закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження. 

http://library.rshu.edu.ua/images/bibliogr.pok/filol.nauk.pdf 

Науковці РДГУ : А-Г [Електронний ресурс] : бібліогр. 

довідник. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, наукова 

бібліотека ; уклад.: С. Н. Грипич, Н. В. Марчук. – Рівне : 

РДГУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) . – Назва з 

контейнера. 

У першу частину довідника (А-Г) включено 

бібліографічні описи монографій, підручників, 

методичних посібників, електронних документів, статей 

з журналів та збірників, тез та доповідейконференцій 

викладачів РДГУ. Подаються також описи дисертацій та 

авторефератів.Довідник розрахований на широке коло наукових, 

педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів, 

а також на  працівників бібліотек та інформаційних служб. 

http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/naukovci.pdf 

Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної 

освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. : (до Перших 

Міжнар. пед. читань пам’яті проф. Т. І. Поніманської) / 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: 

С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : 

РДГУ, 2018. – 59 с. – (Серія «Педагогічна»). 

У науково-допоміжний покажчик включено 

бібліографічні описи книг, публікацій із періодичних 

видань та наукових збірників, що надійшли до фондів 

наукової бібліотеки РДГУвпродовж 2009–2018 рр. 

Окремим розділом  представлено літературу про наукову та громадську 

діяльність проф. Т. І. Поніманської. 

Матеріал у бібліографічному покажчику згруповано за розділами, а в 

межах розділу – в абетковому порядку прізвищ авторів і назв. Анотування 

документів здійснено частково. Покажчик розрахований на широке коло 

науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх 

тих, хто цікавиться проблемами дошкільної  та спеціальної освіти. 

http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/dosh.pdf 

Друковані праці Рівненського державного 

гуманітарного університету за 2014 рік : 

[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. 

Грипич, О. В. Іванчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 327 с.  

У покажчик включено бібліографічні описимонографій, 

підручників,методичних посібників, електронних 

документів, статей з журналів та збірників, тез та 

доповідейконференцій тощо.Подаються також описи 

дисертацій та авторефератів.Покажчик розрахований на 

широке коло наукових,педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, 

магістрантів, студентів, а також на працівників бібліотек та інформаційних 

служб. 

http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/2014.pdf 

Автореферати дисертацій у фондах наукової 

бібліотеки Рівненського державного гуманітарного 

університету. Педагогічні науки. Психологічні 

науки : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і 

науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; 

уклад : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 

2017. – 238 с.  

У науково-допоміжний бібліографічний покажчик 

увійшли автореферати дисертацій на здобуття наукових 

ступенів кандидатів та докторівпедагогічних та 

психологічних наук, що зберігаються у фондах наукової 

бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. 

Інформаційний період документальних джерел  охоплює  1971 - 2016  рр. В 

межах кожного року інформація подається в алфавітному порядку прізвищ 

авторів. Довідково-пошуковий апарат видання містить іменний покажчик 

авторів з посиланням на відповідний номер позиції опису. Покажчик 

розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів 

та усіх, хто цікавиться розвитком педагогічної та психологічної наук в 

Україні. 

http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/pokaz.pdf 

http://library.rshu.edu.ua/images/bibliogr.pok/filol.nauk.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/naukovci.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/dosh.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/2014.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/pokaz.pdf
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Гуманізація освіти та виховання : рек. бібліогр. покажч. 

/ Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: 

С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : 

РДГУ, 2017. – 36 с. – (Серія «Педагогічна інноватика»). 

У рекомендаційний покажчик включено бібліографічні 

описи книг, публікації із періодичних видань та наукових 

збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного університету 

протягом 2008–2017 рр. Матеріал групується за системою 

розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Анотування 

документів здійснено частково. Покажчик розрахований на широке коло 

науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх 

тих, хто цікавиться питаннями гуманізації освіти в Україні. 

http://library.rshu.edu.ua/images/pok_2017/gumeniz.pdf 

Наукові праці Ровенського державного педагогічного 

інституту (1953–1967) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 

РДГУ, Наук. б-ка ; за ред. С. Н. Грипич ; уклад.: 

С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : 

РДГУ, 2017. – 92 с. 

У науково-допоміжний покажчик включено 

бібліографічні описи наукових збірників, матеріалів 

наукових конференцій Ровенського державного 

педагогічного інституту (тепер – Рівненського 

державного гуманітарного університету) за період з 1953 по 1967 рр. 

Покажчик носить довідково-бібліографічний характер. Призначений для 

науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а 

також для працівників бібліотек, інформаційних служб та всіх, хто 

цікавиться історією розвитку науки Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

http://library.rshu.edu.ua/images/pdf/rsdp_1953-1967.pdf 

 

Менеджмент як наука і мистецтво управління : 

наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки 

України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Наук. б- ка ; 

уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Братащук. – Рівне : РДГУ, 

2017. – 85 с. 

До науково-допоміжного покажчика увійшла 

бібліографічна інформація про книги, статті з журналів 

та наукових збірників з 2011 по червень 2016 рр. 

Матеріал систематизований за тематичними розділами, 

в межах розділів – в абетковому порядку. Покажчик адресований 

викладачам і студентам, які вчаться за напрямами пiдготовки 

«Менеджмент» та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

http://library.rshu.edu.ua/images/menedg.pdf 

Психологічні аспекти вікової генези особистості : 

пошук, інновації, ресурс : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, 

О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2016. – 

86 с. – (Серія «Психологічна»). 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 

містить бібліографічні описи книг, публікацій із 

періодичних видань та наукових збірників, що 

надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ за 

останні десять років. Матеріал групується за системою розділів, а в межах 

розділу – за абеткою авторів і назв. Окремі бібліографічні записи 

анотовані. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, 

відсутні деякі елементи бібліографічного опису. Покажчик розрахований 

на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, 

студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями вікової генези особистості. 

http://library.rshu.edu.ua/images/pok/sikh_aspekti_vikovoyi_genezi_osob

istosti.PDF 
Бібліографічний покажчик наукових праць 

викладачів Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (2016–2017 рр.) 
[Текст] : вип. 7 / Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [укладачі: І. О. 

Железняк, В. В. Косенко ; відповідальний редактор І. О. 

Железняк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. 

– 304 с.  

До бібліографічного покажчика включено публікації 

науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка за період 2016–2017 рр. До 

видання увійшли дисертації, автореферати дисертацій, монографії, 

підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, матеріали 

конференцій, статті з науково-методичних збірників та наукових фахових 

видань. Бібліографічний покажчик орієнтовано на науковців, викладачів, 

магістрантів, студентів, вчителів та бібліотечних фахівців. 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/12/Bibliografichniy-

pokazhchik-naukovih-prats-vikladachiv-2016-2017-rr..pdf 
 

http://library.rshu.edu.ua/images/pok_2017/gumeniz.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/pdf/rsdp_1953-1967.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/menedg.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/pok/sikh_aspekti_vikovoyi_genezi_osobistosti.PDF
http://library.rshu.edu.ua/images/pok/sikh_aspekti_vikovoyi_genezi_osobistosti.PDF
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/12/Bibliografichniy-pokazhchik-naukovih-prats-vikladachiv-2016-2017-rr..pdf
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/12/Bibliografichniy-pokazhchik-naukovih-prats-vikladachiv-2016-2017-rr..pdf
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Семеног Олена Миколаївна : біобібліографічний 

покажчик : (до 55-річчя від дня народження) / Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ;  

[уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка]. – Суми : 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 220 c. – (Серія 

«Науковці університету» ; вип. 6). Бібліографічний 

покажчик присвячено Олені Миколаївні Семеног, 

доктору педагогічних наук, професору, авторитетному 

українському вченому, відміннику освіти України, 

завідувачеві кафедри української мови СумДПУ імені 

А. С. Макаренка. У посібнику представлені наукові праці професора О. М. 

Семеног: монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, статті з 

наукових збірників, матеріалів конференцій, публікації з періодичних 

видань, фахових вітчизняних та зарубіжних наукових джерел. Покажчик 

адресовано освітянам, науковцям, аспірантам, фахівцям у галузі 

філологічної освіти, студентам, працівникам бібліотечних установ. 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/11/Semenog.pdf 

 

Сумщина в краєзнавчих дослідженнях : наук. пр. 

викладачів Сум. держ. пед. ун-ту ім. 

А. С. Макаренка (2004–2015 рр.). : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. Вип. 2 / Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад. 

В. В. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. 

А. С. Макаренка, 2017. – 183 с. 

До другого випуску бібліографічного покажчика 

увійшли публікації краєзнавчого напряму наукових 

працівників, викладачів, докторантів, аспірантів та 

здобувачів СумДПУ за період 2004–2015 рр. Видання 

містить бібліографічні описи монографій, посібників, матеріалів 

краєзнавчих конференцій, авторефератів дисертацій, публікацій у 

збірниках, журналах та газетах. Покажчик адресовано дослідникам, 

науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти, краєзнавцям і всім, хто 

цікавиться питаннями краєзнавства. 

http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/Sumsh

ina_v_kraeznavchih_doslidzheniah.pdf 

 

 

 

Бібліографічний покажчик наукових праць 

викладачів Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (2013–2015 

рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 6 : у 2 ч. 

Ч. 1. (2013–2014 рр.) / Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад.: 

В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. 

А. С. Макаренка, 2017. – 325 с. 

У бібліографічному покажчику систематизовано 

праці науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка за 

період 2013–2014 рр.: дисертації, автореферати 

дисертацій, монографії, матеріали конференцій, підручники, навчально-

методичні посібники та рекомендації, статті з наукових фахових видань. 

Видання адресовано науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти та 

бібліотечним працівникам. 

http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/prasi_

vikladachiv_1.pdf 

Бібліографічний покажчик наукових праць 

викладачів Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (2013–2015 

рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 6 : у 2 ч. 

Ч. 2. (2015 рік) / Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад.: 

В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. 

А. С. Макаренка, 2017. – 152 с. 

У бібліографічному покажчику систематизовано 

праці науковців СумДПУ ім. А. С. Макаренка за 

2015 рр.: дисертації, автореферати дисертацій, монографії, матеріали 

конференцій, підручники, навчально-методичні посібники та рекомендації, 

статті з наукових фахових видань. Видання адресовано науковцям, 

викладачам, здобувачам вищої освіти та бібліотечним працівникам. 

http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/prasi_

vikladachiv_2.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/11/Semenog.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/Sumshina_v_kraeznavchih_doslidzheniah.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/Sumshina_v_kraeznavchih_doslidzheniah.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/prasi_vikladachiv_1.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/prasi_vikladachiv_1.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/prasi_vikladachiv_2.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/prasi_vikladachiv_2.pdf
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Сбруєва Аліна Анатоліївна [Текст] : (до 60-річчя від дня 

народження) : біобібліографічний покажчик / Сум. держ. 

пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад.: І. О. 

Железняк, Н. А. Чайка ; ред.: В. В. Косенко, І. В. Сенча ; 

худ. оформл. І. В. Сенча]. – Суми : СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2017. – 180 c. – (Серія «Видатні науковці 

університету» ; вип. 5). 

 Бібліографічний покажчик присвячено Аліні Анатоліївні 

Сбруєвій, доктору педагогічних наук, професору, 

Заслуженому працівнику освіти України, завідувачу кафедри педагогіки 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, авторитетному українському вченому в 

галузі вітчизняної педагогічної науки, теорії освітніх реформ, порівняльної 

педагогіки та історії педагогіки, одному з ініціаторів утворення спільноти 

українських компаративістів та формування вітчизняної наукової школи 

педагогічної компаративістики. До покажчика включені праці професора 

А. А. Сбруєвої за період з 1984 по 2017 рр.: монографії, підручники, 

науково-методичні й навчальні посібники, статті, вміщені у наукових 

збірниках та матеріалах конференцій, публікації в періодичній пресі, 

фахових вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Видання 

адресовано науковцям, фахівцям у галузі педагогіки, аспірантам, 

студентам, працівникам бібліотек. 

http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/Sbruev

a.pdf 

Веніамін Олександрович Цикін [Текст] : (до 85-річчя від 

дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад.: І. 

О. Железняк, Н. А. Чайка, В. В. Косенко ; ред.: В. В. 

Косенко, І. В. Сенча ; художнє оформлення І. В. Сенча]. – 

Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 148 c. – 

(Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 4).  

Біобібліографічий покажчик створено до 85-річчя доктора 

філософських наук, академіка АН ВШ України, професора, видатного 

педагога, заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри 

філософії та соціальних наук СумДПУ імені  А. С. Макаренка Веніаміна 

Олександровича Цикіна. Видання відображає монографії, підручники, 

навчальні посібники, методичні матеріали, наукові статті зі збірників та 

журналів. Широко представлена інформація про життєвий та творчий шлях 

вченого.  

http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2016/Cikin.

pdf 

Микола Остапович Лазарєв [Текст] : (до 80-річчя від 

дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; 

[укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактори: В. 

В. Косенко, І. В. Сенча ; художнє оформлення І. В. 

Сенча]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 

124 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 3). 

Покажчик присвячено Миколі Остаповичу Лазарєву, 

професору, кандидату педагогічних наук, Заслуженому 

працівнику освіти України, учителю, викладачу, завідувачу кафедри 

педагогічної творчості та освітніх технологій СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, авторитетному українському вченому в галузі вивчення й 

практичного впровадження концепцій і технологій інноваційної 

евристичної освіти у вищій і середній школі. Професор М. О. Лазарєв – 

автор близько 200 публікацій. У покажчику представлено монографії, 

підручники, науково-методичні й навчальні посібники, статті, вміщені у 

наукових збірниках, матеріали наукових конференцій, публікації в 

періодичній пресі, фахових вітчизняних та наукових виданнях за період з 

1976 по 2016 рр. 

http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2016/Lazare

v.pdf 

 

Федір Миколайович Лиман [Текст] : (до 75-річчя від 

дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; 

[укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. 

Косенко ; передмова В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка, 2016. – 80 c. – (Серія «Видатні 

науковці університету» ; вип. 2). Покажчик створено до 

75-річного ювілею вченого, доктора фізико-

математичних наук, професора, Заслуженого працівника 

освіти України, завідувача кафедри математики Федора Миколайовича 

Лимана. Мета видання – ознайомити громадськість із науковою діяльністю 

Ф. М. Лимана, відобразити його вагомий внесок у розвиток математичної 

науки. Видання містить біографічний нарис, статті колег про особистість 

вченого, а також широко представляє наукову спадщину: монографії, 

навчальні посібники, статті тощо. 

http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2016/LIMA

N1.pdf 

 

http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/Sbrueva.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2017/Sbrueva.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2016/Cikin.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2016/Cikin.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2016/Lazarev.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2016/Lazarev.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2016/LIMAN1.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/bibliografichni_pokazhchyky/2016/LIMAN1.pdf
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Книжкові пам’ятки латинським шрифтом 

книгозбірні Тернопільського національного 

педагогічного університеу імені Володимира Гнатюка 

(книги та періодичні видання, надруковані 

латиницею будь-якою мовою протягом 1551–1800 

років) : бібліогр. покажч. / упоряд. О. Я. Кульчицька. – 

Тернопіль : Вектор, 2018. – 82 с.; іл. – (Серія «Книжкові 

пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки 

Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка»). Розпочато випуск 

бібліографічного покажчика за серією «Книжкові пам’ятки у фондовому 

зібранні бібліотеки Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка». Видання, спрямоване на 

науково-бібліографічне розкриття фондів одного з найдавніших 

бібліотечно-просвітницьких закладів Тернопільщини і містить у собі 

детальний науково-бібліографічний опис стародруків латинським 

шрифтом. Історико-книгознавча інформація про ці стародруки 

тернопільської університетської бібліотеки вводиться у науковий обіг 

уперше. Видання розраховане на фахівців-книгознавців, істориків, 

філологів, культурологів, студентів та широкий читацький загал, якому 

небайдужа історія книги, книжної культури та польсько-українських 

взаємин.  

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/knugu_latun.pdf 

 

Життя, віддане педагогічній науці (на пошану пам’яті 

професора Заставецької Ольги Володимирівни) : 

бібліогр. покажч. / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад. Н. В. 

Галіцька ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : 

Вектор, 2018. – 85 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. 

Гнатюка).  

У біобіліографічному покажчику подано основні 

біографічні дані, відомості про наукову, педагогічну 

роботу доктора географічних наук, професора, вченогогеографа – 

Заставецької Ольги Володимирівни. Видання може бути використано 

фахівцями в галузі географії та педагогіки: науковцями, докторантами, 

аспірантами, працівниками науково-методичних центрів, наукових 

бібліотек, педагогічними працівниками, студентами і тими, хто цікавиться 

розвитком географічної галузі.  

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/pokaz_zastavecka.pdf 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки 

Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка Природничі 

та географічні науки (1762–1940 рр.) : бібліогр. 

покажч. / упоряд.: Т. Р. Матвієшин, Л. Я. Білецька ; 

бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : ТНПУ ім. 

В. Гнатюка, 2018. – 169 с. – (Сер. Рідкісні видання ; вип. 

10).  

Бібліографічний покажчик відображає частину фонду 

рідкісних видань бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка, а саме 

розділ Природничі науки. До нього увійшли видання 1762–1940 рр. 

Бібліографічний покажчик стане в пригоді природознавцям, науковцям, 

студентам. З документами частково можна ознайомитися в мережі Інтернет 

та на сайті бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка.  

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/pokaz_p

rurodnuci.pdf 

 

Микола Миколайович Барна – ботанік, 

цитоембріолог рослин і педагог (до 80-річчя від дня 

народження доктора біологічних наук, професора, 

академіка Академії наук Вищої школи України, 

заслуженого діяча науки і техніки України, 

професора кафедри ботаніки та зоології : 

біобібліогр. покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; 

уклад.: О. І. Скиба, С. Б. Тененьська ; бібліогр. ред. О. 

Я Кульчицька. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 98 с. – (Бібліографія 

вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).  

У біобібліографічному покажчику подано основні біографічні дані, 

відомості про виробничу, науково-дослідну, педагогічну діяльність 

доктора біологічних наук, професора, академіка Академії наук Вищої 

школи України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора 

кафедри ботаніки та зоології, головного редактора наукового фахового 

видання України «Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія» – Барни Миколи 

Миколайовича. Подане видання може бути використано фахівцями в галузі 

біології та педагогіки: науковцями, докторантами, аспірантами, 

працівниками науково-методичних центрів, наукових бібліотек, 

педагогічними працівниками, студентами і тими, хто цікавиться розвитком 

та історією ботанічної науки.  
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/barna_pokaz.pdf 

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/knugu_latun.pdf
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/pokaz_zastavecka.pdf
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/pokaz_prurodnuci.pdf
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/pokaz_prurodnuci.pdf
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/barna_pokaz.pdf
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Людина енергетики добра, любові, мудрост (доктор 

історичних наук, Л93 професор Микола Миронович 

Алексієвець)» : біобібліогр. покажчик / НБ ТНПУ ім. В. 

Гнатюка ; уклад.: С. Ю. Загородна ; бібліогр. ред. О. Я. 

Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 74 с. – 

(Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).  

У біобібліографічному покажчику подано основні 

біографічні дані, відомості про наукову, педагогічну та 

громадську діяльність, наведено алфавітний перелік 

наукових та навчально-методичних праць доктора 

історичних наук ТНПУ ім. В. Гнатюка, професора Миколи Мироновича 

Алексієвця за період з 2006 по 2016 рр. Видання може бути використано 

фахівцями в галузі історії: науковцями, докторантами, аспірантами, 

працівниками науково-методичних центрів, наукових бібліотек, 

педагогічними працівниками, студентами.  

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/aleksievec_pokaz.pdf 

 

Шлях до успіху Олександри Янкович (до 55-річчя від 

дня народження) : біобібліогр. покажчик / НБ ТНПУ ім. 

В. Гнатюка ; уклад. Н. І. Пельо : бібліогр. ред. О. Я. 

Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 82 с. – 

(Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).  

У біобібліографічному покажчику вміщено основні 

біографічні матеріали, відомості про педагогічну, 

наукову та суспільно-громадську діяльність, наведено 

алфавітний перелік наукових та навчально-методичних праць доктора 

педагогічних наук, професора – Олександри Іванівни Янкович. Покажчик 

адресовано науковцям, докторантам, аспірантам, працівникам науково-

методичних центрів, наукових бібліотек, педагогічним працівникам, 

студентам педагогічних спеціальностей. 

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/jankovuch_pokaz_17.pdf 

 

Богдан Дмитрович Грищук – вчений-органік і педагог 

(до 70-річчя від дня народження доктора хімічних 

наук, професора, члена Нью-Йоркської академії наук, 

завідувача кафедри хімії) : біобібліографічний 

покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад. І. В. 

Беновська : бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : 

Вектор, 2017. – 70 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. 

Гнатюка).  

У біобіліографічному покажчику подано основні біографічні дані, 

відомості про наукову, педагогічну роботу доктора хімічних наук, 

професора, члена Нью-Йоркської академії наук, завідувача кафедри хімії та 

методики її навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка – Грищука Богдана 

Дмитровича. Подане видання може бути використано фахівцями в галузі 

хімії та педагогіки: науковцями, докторантами, аспірантами, працівниками 

науковометодичних центрів, наукових бібліотек, педагогічними 

працівниками, студентами і тими, хто цікавиться розвитком хімічної 

галузі.  

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/Gruwyk_pokaz.pdf 

 

Володимир Петрович Кравець – доктор 

педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України, заслужений працівник освіти України (до 

70-річчя від дня народження) : бібліографічний 

покажчик / уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. 

Чайка – Тернопіль : Вектор, 2017. – 98 с.  

У бібліографічному покажчику подано відомості про 

наукову, педагогічну та суспільно-громадську роботу, 

наведено алфавітний перелік наукових та навчально-

методичних праць доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена 

НАПН України, педагога сучасної освітньої доби – Кравця Володимира 

Петровича. Подане видання може бути використано фахівцями в галузі 

педагогіки: науковцями, докторантами, аспірантами, працівниками 

науково-методичних центрів, наукових бібліотек, педагогічними 

працівниками, студентами і всіма, хто цікавиться проблемами теорії та 

історії педагогіки.  

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/kravec.pdf 

 

Невичерпний педагогічний пошук : до 60-річного 

ювілею Кікінежді Н40 Оксани Михайлівни – доктора 

психол. н., проф., завідувача кафедри психології, 

директора Науково-дослідного центру з проблем 

ґендерної освіти і виховання учнівської та 

студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В. 

Гнатюка) : біобібліографічний покажчик / НБ ТНПУ ім. 

В. Гнатюка ; уклад.: О. Я. Кульчицька, С. Б. Тененьська. – 

Тернопіль : Вектор, 2016. – 96 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. 

Гнатюка).  

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/aleksievec_pokaz.pdf
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/jankovuch_pokaz_17.pdf
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/Gruwyk_pokaz.pdf
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/kravec.pdf
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У біобібліографічному покажчику подано основні біографічні дані, 

відомості про наукову, педагогічну та громадську діяльність, наведено 

алфавітний перелік наукових та навчально-методичних праць доктора 

психол. н., професора, завідувача кафедри психології, д-ра 

Науководослідного центру з проблем ґендерної освіти і виховання 

учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В. Гнатюка– 

Кікінежді Оксани Михайлівни. Видання може бути використано фахівцями 

в галузі вікової та педагогічної, психології статі та ґендерної психології: 

науковцями, докторантами, аспірантами, працівниками науково-

методичних центрів, наукових бібліотек, педагогічними працівниками, 

студентами і всіма, хто цікавиться психологією та ґендерною 

проблематикою.  

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/kikinezdi_pokaz_1.pdf 

 

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки 

Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 83 

Літературознавство (1712–1949 рр.) : бібліогр. покажчик / 

упоряд.: Т. Р. Матвієшин, Л. Я. Білецька, А. Г. Яржемська ; 

наук. ред. І. А. Чайка. – Тернопіль : Вектoр, 2016. – 164 с. – 

(Сер. Рідкісні видання ; вип. 10). Бібліографічний 

покажчик відображає частину фонду рідкісних видань бібліотеки ТНПУ 

імені Володимира Гнатюка, а саме розділ 83 Літературознавство. До нього 

увійшли видання 1712–1949 рр. Бібліографічний покажчик стане у нагоді 

тим, хто досліджує та опрацьовує критичні матеріали на художню 

літературу письменників світу, стежить за історичним розвитком 

літератури. Сьогодні з цими документами частково можна ознайомитися в 

мережі Інтернет та на сайті бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка.  
http://catalog.library.tnpu.edu.ua/knigi/bibliograf/pok_83_17.pdf 

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки 

Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка Світова 

художня література (латиничний шрифт, (1658–1945) : 

бібліогр. покажчик / уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. 

І. А. Чайка. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 253 с. – (Сер. 

Рідкісні видання ; вип. 8).  

 

Бібліографічний покажчик охоплює художні твори світових письменників, 

у яких відображено: життя, побут, традиції та звичаї людей різних країн 

світу. Видання стане у пригоді усім, хто досліджує та опрацьовує 

першоджерела художньої літератури, цікавиться літературним розвитком 

суспільства. Документи частково представлені на сайті бібліотеки ТНПУ 

імені Володимира Гнатюка в розділі «Репозитарій». 

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/svit_lil_lat.pdf  

 

Канюк Геннадій Іванович : біобібліогр. покажч. : до 60-

річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад. 

С. В. Карпенко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Харків : 

УІПА, 2017. – 67 с. 

Покажчик присвячено 60-річчю з дня народження 

Геннадія Івановича Канюка – професора, доктора 

технічних наук, завідуючого кафедрою теплоенергетики 

та енергозберігаючих технологій Української інженерно-

педагогічної академії. Видання адресовано педагогічним 

і науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти і всім, хто 

цікавиться сучасними проблемами гідродинаміки, енергетики, енерго- і 

ресурсозбереження, технічної кібернетики та автоматизації технологічних 

процесів. 

http://library.uipa.edu.ua/images/data/news/kanyk/Kanyk.pdf 

 

Фідровська Наталія Миколаївна : біобібліогр. покажч. 

: до 65-річчя від дня народж. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

[уклад. В. В. Руденко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – 

Харків : [б. в.], 2017. – 58 с. 

Покажчик присвячено 65-річчю від дня народження 

Наталії Миколаївни Фідровської – доктора технічних 

наук, професора кафедри металоріжучого обладнання і 

транспортних систем Української інженерно-

педагогічної академії. Видання адресовано педагогічним 

і науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти і всім, хто 

цікавиться механізмами підйому вантажу, а саме канатними барабанами 

підйомно-транспортних машин. 

http://library.uipa.edu.ua/images/Fidrovskaya.pdf 

 

 

 

 

http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/kikinezdi_pokaz_1.pdf
http://catalog.library.tnpu.edu.ua/knigi/bibliograf/pok_83_17.pdf
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/svit_lil_lat.pdf
http://library.uipa.edu.ua/images/data/news/kanyk/Kanyk.pdf
http://library.uipa.edu.ua/images/Fidrovskaya.pdf
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Хорошилов Олег Миколайович : біобібліогр. покажч. : 

до 65-річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад. 

С. В. Карпенко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Харків : 

УІПА, 2017. – 68 с. 

Біобібліографічний покажчик присвячено 65-річчю від дня 

народження Олега Миколайовича Хорошилова – доктора 

технічних наук, професора кафедри металоріжучого 

обладнання і транспортних систем Української інженерно-

педагогічної академії. Видання адресовано педагогічним і науково-

педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти і всім, хто цікавиться 

технологіями ливарного виробництва. 

http://library.uipa.edu.ua/images/Horoshilov.pdf 

 

Литвин Олег Миколайович : біобібліогр. покажч. : до 

75- річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад. / [уклад. 

В. В. Руденко ; відп. ред. О. М. Рибальченко]. – Харків : 

УІПА, 2017. – 132 с. 

Покажчик присвячено 75-річчю з дня народження Олега 

Миколайовича Литвина – професора, доктора фізико-

математичних наук, завідувача кафедри вищої та 

прикладної математики. Видання адресовано 

педагогічним і науково-педагогічним працівникам, 

здобувачам вищої освіти і всім, хто цікавиться питаннями прикладної 

математики. 

http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/Litvin.pdf 

 

Від минулого до майбутнього: до 60-ї річниці 

заснування Наукової бібліотеки УІПА (1958-2018 рр) 
[Текст] : ювіл. вип. : бібліогр. покажчик / Укр. інж.-пед. 

акад. / уклад.: Т. Ю. Ніколаєва, С. В. Карпенко ; відп. ред. 

С. В. Карпенко. – Харків : УІПА, 2018. – 134 с. 

Бібліографічний покажчик висвітлює історію становлення 

і розвитку бібліотеки Української інженерно-педагогічної 

академії як важливого структурного підрозділу та 

інформаційного центру академії, ознайомлює з усіма напрямами діяльності 

бібліотеки. Видання призначене фахівцям бібліотечної справи, студентам 

ЗВО, а також широкому колу читачів, які цікавляться роботою вузівських 

бібліотек, історією Української інженерно-педагогічної академії.  
http://library.uipa.edu.ua/images/ukaz.bibl.pdf 

 

Штефан Людмила Володимирівна : біобібліогр. покажч. 

: до 60-річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад. Наук. б-ка 

; [уклад. С. В. Карпенко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – 

Харків : УІПА, 2016. – 68 с. 

Видання присвячено 60-річчю з дня народження Людмили 

Володимирівни Штефан – доктора педагогічних наук, 

професора кафедри педагогіки та методики професійного 

навчання Української інженерно-педагогічної академії. 

Видання адресовано педагогічним і науково-педагогічним 

кадрам, студентам і всім, хто цікавиться питаннями інноваційної 

педагогічної та інноваційної фахової складових професійної підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів. 

http://library.uipa.edu.ua/images/Shtefan.pdf 

Друковані видання професорсько-викладацького 

складу Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини у фондах бібліотеки: 

2016 : бібліографічний покажчик / УДПУ імені Павла 

Тичини, Бібліотека, Відділ комплектування та наукової 

обробки документів ; [наук. ред. Григоренко Т. В. ; 

упоряд. Устименко В. І., Коваленко Я. В., Рудь І. Г. [та 

ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2016. – 82 c. 

Бібліотека УДПУ імені Павла Тичини у 2015 році започаткувала щорічний 

бібліографічний покажчик праць викладачів університету, що надійшли до 

бібліотеки протягом року. У 2016 році вийшов черговий випуск 

бібліографічного щорічника, в якому зосереджена інформація про творчі 

наукові здобутки вчених університету в педагогічній практиці. 

Бібліографічний покажчик призначений для науковців, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, викладачів та керівників закладів освіти різного 

типу, бібліотекарів, вчителів та студентів. 

https://library.udpu.edu.ua/library_files/bibliogr_oglad/bib._pok._za_2016_rik.p

df 

Пономарьова Галина Федорівна: керівник, науковець, 

педагог [Електронний ресурс] : бібліографічний покажчик 

/ уклад.:  С. Б. Самойлова, Н. П. Чернишенко, 

Н. М. Дрьомова ; М-во освіти і науки України, Комун. 

закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харків. обл. ради. – 

Харків, 2016. – 93 с.   

Бібліографічний покажчик містить основні наукові 

публікації Пономарьової Галини Федорівни, ректора Комунального 

http://library.uipa.edu.ua/images/Horoshilov.pdf
http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/Litvin.pdf
http://library.uipa.edu.ua/images/ukaz.bibl.pdf
http://library.uipa.edu.ua/images/Shtefan.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/bibliogr_oglad/bib._pok._za_2016_rik.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/bibliogr_oglad/bib._pok._za_2016_rik.pdf
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закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської 

обласної ради, доктора педагогічних наук, професора, академіка 

Національної академії проблем людини, академіка Міжнародної академії 

наук педагогічної освіти, заслуженого працівника народної освіти України. 

Представлено науковий доробок Г. Ф. Пономарьової за понад 20-ти річну 

науково-педагогічну діяльність: монографії, підручники, навчальні 

посібники, статті, матеріали наукових  конференцій, тощо. Покажчик 

адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, 

студентам, практикам освітянської галузі та усім тим, хто цікавиться 

проблемами професійної педагогіки.  

https://ru.calameo.com/read/003488036599ca353ef52 

 

Періодичні видання – 2016 [Електронний ресурс] : 

довідник / уклад.: Н. П. Чернишенко. – Харків, 2016. – 

39 с.  

У довіднику відображено періодичні видання, які 

передплачує бібліотека Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради у 2016 році. Видання 

призначене для широкого кола наукових працівників, 

викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також тих, 

хто цікавиться розвитком науки.   

https://ru.calameo.com/read/0034880363ba261818b29 

 

Автореферати докторських та кандидатських 

дисертацій, отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

(2018 р.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. нац. 

пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека ; 

уклад.: Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – 

Харків : ХНПУ, 2018. – 34 с. 

Мета даного покажчика – ознайомити читачів з 

багатоплановими науковими дослідженнями вчених. До 

складу покажчика увійшли автореферати дисертацій, які 

були отримані університетом у період з грудня 2017 року 

по грудень 2018 року. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/avtoreferaty_2018.pdf 

 

 

Докторські та кандидатські дисертації, захищені в 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2017 році : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. 

Сковороди, наукова бібліотека ; уклад.: Т. І. Неудачина ; 

відп. за вип. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2018. – 12 с. 

Процес написання та захисту дисертацій на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук умовно можна 

розділити на етапи, які можуть дещо відрізнятися залежно 

від організації, де було виконано та захищено дисертаційну роботу. Тому 

головне призначення цього покажчика – полегщити пошук та допомогти 

викладачам вищих навчальних закладів ознайомитися з кандидатськими та 

докторськими дисертаціями, які надійшли до фонду бібліотеки ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди у 2017 році. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/dysertatsii_2018.pdf 

 

Боротьба з корупцією: проблеми та шляхи їх 

вирішення : реком. бібліограф. покажч. / Харків. нац. 

пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека ; 

уклад.: С. І. Грущенко ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – 

Харків : ХНПУ, 2018. – 49 с. 

До покажчика увійшли документи в традиційній 

паперовій формі, зокрема: збірники наукових праць, 

книги, тези доповідей, публікації з періодичних видань, 

українською та російською мовами. Підбір матеріалів 

закінчено у грудні 2018 р. Документи, включені до 

покажчика, можна знайти у фонді наукової бібліотеки ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди. Матеріал у бібліографічному виданні в межах розділів та 

підрозділів згруповано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. У 

покажчику використана суцільна нумерація бібліографічних записів. Для 

зручності користування бібліографічним покажчиком створено іменний 

покажчик. Бібліографічний опис здійснено відповідно до чинних 

державних стандартів України. Покажчик призначений для наукових 

працівників, викладачів, студентів, аспірантів, керівників навчальних 

закладів. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/borotba_kor.pdf 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/003488036599ca353ef52
https://ru.calameo.com/read/0034880363ba261818b29
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/avtoreferaty_2018.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/dysertatsii_2018.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/borotba_kor.pdf
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Математика як наука і як мистецтво : реком. бібліогр. 

покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 

наукова бібліотека ; уклад.: Л. Г. Айдарова ; відп. ред. О. Г. 

Коробкіна – Харків : ХНПУ, 2018. – 70 с. 

На допомогу навчальному процесу, учням та студентській 

молоді, що намагаються поглибити свої знання, довідково-

бібліографічний відділ бібліотеки ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди підготував до друку рекомендаційний 

бібліографічний покажчик "Математика як наука і як 

мистецтво". Покажчик складається з 6 розділів, до яких увійшло 582 назви 

бібліографічних записів. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/matematyka_nauka.pdf 

 

Психологія розвитку та формування особистості 

дитини : реком. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т 

імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека ; уклад.: Т. І. 

Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 

2018. – 76 с. 

Науково-допоміжний покажчик дасть змогу 

зорієнтуватись у широкому колі психологічної літератури, 

розширить інформаційне поле читача, допоможе глибше 

зрозуміти закономірності та динаміку психічного розвитку 

в онтогенезі. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/psyhol_rozv_dytyny.pdf 

 

Інклюзивна освіта в Україні: шляхи від теорії до 

практики : рек. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-

т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. 

Л. Г. Айдарова]. – Харків : ХНПУ, 2017. – 57 с. 

Бібліографічний покажчик присвячено актуальній 

проблемі – виховання та навчання дітей з особливими 

потребами. Видання адресовано науковим працівникам, 

викладачам, здобувачам вищої освіти, керівникам 

закладів освіти, фахівця в галузі інклюзивної освіти. 

 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/inkluzivna%20osvita.pdf 

 

 

 

Україна: незалежність, здобута і втрачена. 100-

річчя подій Української революції 1917–1921 рр. : 

рек. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. 

Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Грущенко С. І.]. – 

Харків : ХНПУ, 2017. – 29 с. 

Рекомендаційний бібліографічний покажчик 

адресовано науковцям, викладачам, здобувачам вищої 

освіти, педагогічним і бібліотечним працівникам та 

всіх, хто цікавиться питаннями історії України періоду 

Української революції 1917–1921 рр. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/ukraina_nezalezhnist.pdf 

Автореферати докторських та кандидатських 

дисертацій, отриманих ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди (2017 р.) : бібліогр. покажч. / Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. 

Неудачина Т. І.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – 27 с. 

У покажчику представлено автореферати дисертацій, 

які були отримані університетом у період з грудня 

2016 р. по грудень 2017 р. Бібліографічні описи 

згруповано у хронологічному порядку, що надає 

можливість простежити динаміку розвитку науково-

дослідної діяльності вчених. Видання адресовано науковцям, викладачам, 

здобувачам вищої освіти та всім, хто цікавляться науковими 

дослідженнями з питань педагогіки, психології, філології, філософії тощо. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/avtoreferaty2017.pdf 

 

Докторські та кандидатські дисертації, захищені в 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016 р . : наук.-допом. 

покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

Бібліотека ; [уклад. Неудачина Т. І.]. – Харків : ХНПУ, 

2017. – 20 с. 

У покажчику представлено докторські та кандидатські 

дисертації з питань педагогічної науки, вищої освіти, 

мовознавства, літературознавства, філософії, психології, 

захищені в Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г. С. Сковороди в 2016 р. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/dysertatsii2016.pdf 

 

 

 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/matematyka_nauka.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/psyhol_rozv_dytyny.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/inkluzivna%20osvita.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/ukraina_nezalezhnist.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/avtoreferaty2017.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/biblioteka/dysertatsii2016.pdf
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Адамський Віктор Романович: до 50-річчя від 

дня народження : біобібліографічний покажчик / 

уклад. Ю. В. Телячий. – Хмельницький : ПП Заколодний 

М. І., 2016. – 58 с. 

У книзі вміщено матеріали, що розкривають життєвий, 

громадсько-політичний та творчий шлях українського 

історика Віктора Романовича Адамського. Подано його 

науковий доробок з царини національної історії та студії 

з історії рідного краю. Видання розраховане на фахових 

істориків та краєзнавців. 

https://drive.google.com/file/d/0B5IEIqZ057wxT2RqdWlhQjM1dUk/view 

 

Херсонський державний університет на сторінках 

преси : рек. покажч. літератури / Херсонський держ. 

ун-т; упоряд. Л. В. Корж, О. О. Козлова, О. М. Блінова 

; ред. О. О. Козлова. – Херсон : ХДУ, 2018. – 37 с. 

Херсонському державному університету – 100 років. 

Джерела, з яких складається покажчик відображають 

наукові та культурні досягнення одного із найстаріших 

навчальних закладів на півдні України. Класичний вуз 

співпрацює з багатьма міжнародними вузами і 

представляє найвищі стандарти навчання, які 

відповідають всім якісним критеріям. У статтях періодичної преси 

знайшли своє відображення нові досягнення університету, його проблеми 

та перемоги. Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, аспірантам, 

викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться розвитком науки на 

Півдні України.  

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%A5%D0%94%D0%A3%20%D

0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B

D%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D

0%B8.pdf?id=0e3dec69-d1da-4a26-8db1-d91d367eb3c9 

Олександр Довженко : «Я – України син. України…» 
: рек. покажчик / [ред.-упоряд.: П. К. Параскевич; 

упоряд. бібліографії Р. І. Харчевнікова ; бібліогр. ред. О. 

О. Козлова / Херсонський держ. ун-т. – Херсон : [ХДУ], 

2017.  

Рекомендаційний покажчик літератури присвячено 

видатному українському письменнику, кінорежисеру та 

кінодраматургу, невтомному громадському діячу, 

лауреату Ленінської, двох Державних премій СРСР та багатьох інших 

відзнак та нагород – Олександру Довженку. Класик світового 

кінематографу відкривається для нас новими, ще незнаними гранями. 

Олександр Довженко по громадянськи пристрасно відчував та по-

філософськи глибоко усвідомлював поступ сучасності, запити епохи й 

завжди своєчасно відгукувався на них. Даний бібліографічний покажчик 

представляє літературу з фондів Наукової бібліотеки ХДУ, яка висвітлює 

життєвий і творчий шлях О. П. Довженка. Адресовано студентам, 

викладачам ЗВО, учителям шкіл та всім, кого цікавить спадщина 

Олександра Довженка.  

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%

B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%B2%

D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9.pdf?id=7e838d1c-6934-

41bc-b45e-e1d9760d3d61 

Перехрест Олександр Григорович : біобібліогр. 

покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: 

В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця, О. О. Тітіка]. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2018. – 76 с. – (Серія: Бібліографія 

вчених України ; вип. 10). 

У покажчику представлено відомості про життя та 

науково-педагогічну діяльність відомого українського 

вченого-історика, доктора історичних наук, професора 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

О. Г. Перехреста. Видання адресовано науковцям, викладачам, здобувачам 

вищої освіти та всім, кого цікавлять питання сучасної історичної науки. 

Історія міста Черкаси : вебліогр. покажч. / Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла 

Максимовича ; [уклад. Н. В. Демченко]. – Черкаси, 2018. – 

18 с. 

Вебліографічний покажчик інформує читача про 

матеріали з історії міста Черкаси, які виявлено в мережі 

Інтернет за період 2016 – початку 2018 рр. Матеріал 

згруповано за розділами: «Сторінки історії міста 

Черкаси», «Вулиці Черкас», «Архітектура міста». Видання адресовано 

учням, учителям, здобувачам вищої освіти, викладачам, бібліотекарям, 

краєзнавцям, всім, хто цікавиться історією міста Черкаси. 

https://drive.google.com/file/d/0B5IEIqZ057wxT2RqdWlhQjM1dUk/view
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%A5%D0%94%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8.pdf?id=0e3dec69-d1da-4a26-8db1-d91d367eb3c9
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%A5%D0%94%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8.pdf?id=0e3dec69-d1da-4a26-8db1-d91d367eb3c9
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%A5%D0%94%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8.pdf?id=0e3dec69-d1da-4a26-8db1-d91d367eb3c9
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%A5%D0%94%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8.pdf?id=0e3dec69-d1da-4a26-8db1-d91d367eb3c9
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9.pdf?id=7e838d1c-6934-41bc-b45e-e1d9760d3d61
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9.pdf?id=7e838d1c-6934-41bc-b45e-e1d9760d3d61
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9.pdf?id=7e838d1c-6934-41bc-b45e-e1d9760d3d61
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9.pdf?id=7e838d1c-6934-41bc-b45e-e1d9760d3d61
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9.pdf?id=7e838d1c-6934-41bc-b45e-e1d9760d3d61
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http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/vudannya/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D

0%BB%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%96%D

1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0

%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA_new.pdf 

 

Книжкова скарбниця : інформ. бюл. Вип. 37 (січень 

2017 – квітень 2018 р.) / уклад. Н. В. Демченко. – Черкаси 

: Видво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – 83 с. 

Наукова бібліотека університету пропонує нашим 

користувачам чергове число інформаційного бюлетеня 

«Книжкова скарбниця». Мета цього видання – 

поінформувати читачів про нові надходження літератури 

до нашої бібліотеки за січень 2017 – квітень 2018 року. 

http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/%D0%9A%D0%BD%D0

%B8%D0%B3_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1/%D0%9A%

D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1

.pdf 
Іщенко Микола Павлович: доктор філософських 

наук, професор, заслужений працівник освіти 

України : до 70-річчя від дня народж. та 45-річчя наук.-

дослід. діяльності : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-

т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла 

Максимовича ; [уклад.: Т. І. Іщенко, В. О. Кірєєва, 

Л. Г. Лисиця]. – Черкаси : [ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 

2016. – 114 с. – (Серія: Бібліографія вчених України ; 

вип. 8). 

У покажчику представлено відомості про життя та науково-педагогічну 

діяльність Іщенка Миколи Павловича – відомого українського вченого-

філософа, політолога, доктора філософських наук, професора кафедри 

державного управління і соціально-політичних наук Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького, подано 

вичерпний перелік його наукових праць. Видання адресовано науковим 

працівникам, викладачам, здобувачам вищої освіти і фахівцям у галузі 

філософських, соціально-політичних наук та державного управління. 

http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/vudannya/Ischenko.pdf 

 

  
 

 

 

Марина Борисівна Столяр : біобібліогр. покажч. / уклад. 

А. В. Трухан ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2018. – 

28 c. 

Біобібліографічний покажчик «Марина Борисівна Столяр» 

підготовлено працівниками відділу науково-бібліографічної 

інформації та комп’ютерних технологій Наукової бібліотеки 

НУЧК імені Т. Г. Шевченка. У покажчику вміщено матеріал 

про життєвий і творчий шлях, а також список опублікованих праць доктора 

філософських наук, професора кафедри філософії та культурології НУЧК 

імені Т. Г. Шевченка Марини Борисівни Столяр. 

https://library.chnpu.edu.ua/?page_id=436 

Олена Борисівна Мамчич : до 40-річчя наук.-пед. діяльності : біобібліогр. 

покажч. / уклад. С. Г. Науменко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – 

Чернігів, 2018. – 40 c. 

Біобібліографічний покажчик «Олена Борисівна Мамчич» 

укладено працівниками відділу науково-бібліографічної 

інформації та комп’ютерних технологій Наукової бібліотеки 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка. У покажчику вміщено наукову біографію та 

список опублікованих праць кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри мов і методики їх викладання факультету дошкільної, 

початкової освіти і мистецтв Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка Олени Борисівни Мамчич. 

https://library.chnpu.edu.ua/?page_id=436 

Григорій Олексійович Литовченко : біобібліогр. покажч. 

/ уклад. А. І. Кожем’яко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – 

Чернігів, 2018. – 24 с. 

Біобібліографічний покажчик «Григорій Олексійович 

Литовченко» укладено працівниками відділу науково-

бібліографічної інформації та комп’ютерних технологій 

Наукової бібліотеки Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. У покажчику вміщено 

наукову біографію та список опублікованих праць доцента кафедри спорту 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка Григорія Олексійовича Литовченка. 

https://library.chnpu.edu.ua/?page_id=436 

http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/vudannya/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA_new.pdf
http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/vudannya/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA_new.pdf
http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/vudannya/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA_new.pdf
http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/vudannya/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA_new.pdf
http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1.pdf
http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1.pdf
http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1.pdf
http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1.pdf
http://biblioteka.cdu.edu.ua/images/vudannya/Ischenko.pdf
https://library.chnpu.edu.ua/?page_id=436
https://library.chnpu.edu.ua/?page_id=436
https://library.chnpu.edu.ua/?page_id=436
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Додаток 1. ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКИ 

1. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського 

Директор бібліотеки № телефону e-mail Поштова адреса Веб-сайт 

Березівська Лариса 

Дмитрівна 
(044)239-11-03 dnpb@i.ua  

вул. Берлинського, 9,  

м. Київ, 04060 
http://www.dnpb.gov.ua   

2. Львівська обласна науково-педагогічна та Науково-педагогічна бібліотеки м. Миколаєва 

Назва установи Директор бібліотеки № телефону e-mail Поштова адреса Веб-сайт 

Комунальний заклад 

Львівської обласної 

ради «Львівська 

обласна науково-

педагогічна бібліотека» 

Помфюк Надія 

Семенівна 
(032) 275-41-21 lonpb@mail.lviv.ua  

вул. Зелена, 24,  

м. Львів, 79005 

http://www.lonpb.com.

ua  

Науково-педагогічна 

бібліотека м. 

Миколаєва 

Картузов Костянтин 

Миколайович 
(0512) 76-69-54 info@library.mk.ua  

вул. Адміральська, 

31, м. Миколаїв, 

54001 

http://www.library.mk.

ua  

 

  

mailto:dnpb@i.ua
http://www.dnpb.gov.ua/
mailto:lonpb@mail.lviv.ua
http://www.lonpb.com.ua/
http://www.lonpb.com.ua/
mailto:info@library.mk.ua
http://www.library.mk.ua/
http://www.library.mk.ua/
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3. Спеціальні наукові бібліотеки установ НАПН України 

Назва установи 
Завідувач 

бібліотеки 
№ телефону e-mail Поштова адреса Веб-сайт 

Бібліотека ДВНЗ 

«Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

Озерян Ольга 

Леонідівна 
(044)481-38-23 library_umo@ukr.net  

вул. Січових 

Стрільців, 52-Д,  

м. Київ, 04053 

http://umo.edu.ua/scie

ntific-library  

Бібліотека Інституту вищої 

освіти НАПН України 
Корсак Юрій (044)286-65-85  olte@ukr.net 

вул. Бастіонна,  9, 

 м. Київ, 01014 

http://ihed.org.ua/ua/re

sursy/biblioteka.html  

Бібліотека Інституту 

педагогічної освіти та освіти 

дорослих НАПН України 

Штома Людмила 

Наумівна 
(044)440-62-86 biblio123@ukr.net  

вул. М. Берлинського, 

9, м. Київ, 04060 

http://ipood.com.ua/bi

blioteka/  

Бібліотека 

ім. А. Ф. Залевської 

Інституту психології ім. 

Г. С. Костюка НАПН 

України 

Шинкаренко Алла 

Володимирівна 
(044)288-27-23 bibl.ip@ukr.net  

вул. Паньківська, 2,  

м. Київ, 01033 
http://inpsy.naps.go.ua  

Бібліотека Інституту 

соціальної та політичної 

психології НАПН України 

Савінова Віра 

Іванівна 

(044)425-24-08 

ф.425-45-56 
ispp@skif.com.ua  

вул. Андріївська, 15, 

м. Київ, 04070 
http://ispp.org.ua/ 

Бібліотека Інституту 

професійно-технічної освіти 

НАПН України 

Маркова Вікторія 

Омелянівна 
(044)252-71-75 

pto.biblioteka@gmail

.com  

провул. Віто-

Литовський, 98, 

 м. Київ, 03045 

https://ivet.edu.ua/  

Бібліотека «Навчально-

наукового центру 

професійно-технічної 

освіти» НАПН України 

Петренко Анастасія 

Валеріївна 
(044)259-47-05 2594705@ukr.net  

вул. Чапаєвське шосе, 

98, м. Київ, 03045 

https://sites.google.co

m/view/librerynnc/ 

 

mailto:library_umo@ukr.net
http://umo.edu.ua/scientific-library
http://umo.edu.ua/scientific-library
mailto:olte@ukr.net
http://ihed.org.ua/ua/resursy/biblioteka.html
http://ihed.org.ua/ua/resursy/biblioteka.html
mailto:biblio123@ukr.net
http://ipood.com.ua/biblioteka/
http://ipood.com.ua/biblioteka/
mailto:bibl.ip@ukr.net
http://inpsy.naps.go.ua/
mailto:ispp@skif.com.ua
http://ispp.org.ua/
mailto:pto.biblioteka@gmail.com
mailto:pto.biblioteka@gmail.com
https://ivet.edu.ua/
mailto:2594705@ukr.net
https://sites.google.com/view/librerynnc/
https://sites.google.com/view/librerynnc/
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4. Бібліотеки обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти 

Назва установи 
Завідувач 

бібліотеки 
Телефон, факс e-mail Поштова адреса Веб-сайт/сторінка 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Вінницька академія 

неперервної освіти» 

Козак Оксана 

Терентіївна 

т/ф (0432)  

55-65-85 

 

 bibliosvano@ukr.net    

вул. Грушевського, 

13, м. Вінниця,  

21100 

http://academia.vinnic

a.ua/index.php/k2-

showcase/2012-03-14-

03-12-26  

Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Сміховська 

Валентина 

Євгеніївна 

т/ф.(0332)  

22-25-35 
info@vippo.lutsk.ua     

вул. Винниченка, 31, 

м. Луцьк, 49006 

http://vippo.org.ua/ind

ex.php?pagename=bib

lioteka     

Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» ДОР» 

Гонік 

Єва Григорівна 

(056) 732-09-21 

ф. 732-48-48 
onbic@i.ua   

вул. В.Антоновича,70, 

м. Дніпро, 49006 

http://www.dano.dp.ua

/uk/  

Донецький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Скібіна Ольга 

Олександрівна 
0626420353 

bibliotekaippo@gmail

.com    

вул. Василя Стуса, 

47, м. Краматорськ, 

84301 

http://bibliotekaippo7.

wixsite.com/libra  

Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Білецька Леся 

Володимирівна 
(0412)47-36-58 

ronad8090@gmail.co

m 

вул. Покровська, 20-

Б,  м. Житомир, 

10029 

http://zippo.net.ua/ind

ex.php  

Закарпатський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Кот Анюта 

Павлівна 
(0312)61-42-75 info@zakippo.org.ua   

вул. Волошина, 35, 

м. Ужгород, 88000         

http://zakinppo.org.ua/

biblioteka  

 

Комунальний заклад 

«Запорізький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР 

 

Тетерюк Інеса 

Олександрівна 

(061)717-18-39 

ф. 236-02-52 
zoippo@і.ua  

вул. Незалежної 

України, 57-А,   

м. Запоріжжя, 69035 

http://www.zoippo.zp.

ua/ 

mailto:bibliosvano@ukr.net
http://academia.vinnica.ua/index.php/k2-showcase/2012-03-14-03-12-26
http://academia.vinnica.ua/index.php/k2-showcase/2012-03-14-03-12-26
http://academia.vinnica.ua/index.php/k2-showcase/2012-03-14-03-12-26
http://academia.vinnica.ua/index.php/k2-showcase/2012-03-14-03-12-26
mailto:info@vippo.lutsk.ua
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=biblioteka
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=biblioteka
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=biblioteka
mailto:onbic@i.ua
http://www.dano.dp.ua/uk/
http://www.dano.dp.ua/uk/
mailto:bibliotekaippo@gmail.com
mailto:bibliotekaippo@gmail.com
http://bibliotekaippo7.wixsite.com/libra
http://bibliotekaippo7.wixsite.com/libra
mailto:ronad8090@gmail.com
mailto:ronad8090@gmail.com
http://zippo.net.ua/index.php
http://zippo.net.ua/index.php
mailto:info@zakippo.org.ua
http://zakinppo.org.ua/biblioteka
http://zakinppo.org.ua/biblioteka
mailto:zoippo@і.ua
http://www.zoippo.zp.ua/
http://www.zoippo.zp.ua/
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Івано-Франківський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Полторацька 

Лариса Миколаївна 

 (0342) 

53-24-93 

ф. 53-24-93 

mail@if.oippo.org.ua 

площа А. Міцкевича, 

3, м. Івано-

Франківськ, 76018 

http://www.ippo.if.ua/

biblioteka  

Комунальний навчальний 

заклад Київської обласної 

ради «Київський обласний 

інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів» 

Суткова Валентина 

Олександрівна 

(04563)5-12-41, 

ф. 5-04-24 

valentina.sutkova@g

mail.com 

вул. Ярослава 

Мудрого, 37, м. Біла 

Церква, 09107 

https://kristti.com.ua/k

arta-sajtu-

2/informatsijno- 

bibliotechnyj-resurs/ 

Комунальний заклад 

«Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» 

Воловоденко 

Вікторія Павлівна 

 (0522) 

32-24-78 

ф. 32-24-78 

koippo.bibl@gmail.co

m  

вул. Велика 

Перспективна, 39/63, 

м. Кропивницький, 

25006 

http://koippo.kr.ua  

Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Цепко Н. І. (032) 240-38-79 loippo@ukr.net   
вул. Огієнка, 18-А,  

м. Львів, 79007 

http://loippo.lviv.ua/D

OC/Biblioteka/  

Миколаївський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Коваленко 

Людмила 

Михайлівна 

(0512) 37-85-89 
moippo@moippo.mk.

ua 

вул. Адміральська,  

4-А, м. Миколаїв, 

54001 

http://www.moippo.m

k.ua/index.php/novyny  

Комунальний заклад вищої 

освіти «Одеська академія 

неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 

Іваненко Наталія  

Федорівна 
 (048) 770-34-37 ooiuvadm@ukr.net  

пров. Нахімова, 8,  

 м. Одеса, 65014 

http://ooiuv.odessaedu

.net/uk/site/library.htm

l  

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ім. 

М. В. Остроградського 

Курєнкова Тетяна 

Євгенівна 
(0532)56-53-98 

library@pei.poltava.u

a  

вул. Соборності,  

64-ж, м. Полтава, 

36014 

http://poippo.pl.ua/bibl

ioteka  

mailto:mail@if.oippo.org.ua
http://www.ippo.if.ua/biblioteka
http://www.ippo.if.ua/biblioteka
https://kristti.com.ua/karta-sajtu-2/informatsijno-%20bibliotechnyj-resurs/
https://kristti.com.ua/karta-sajtu-2/informatsijno-%20bibliotechnyj-resurs/
https://kristti.com.ua/karta-sajtu-2/informatsijno-%20bibliotechnyj-resurs/
https://kristti.com.ua/karta-sajtu-2/informatsijno-%20bibliotechnyj-resurs/
mailto:koippo.bibl@gmail.com
mailto:koippo.bibl@gmail.com
http://koippo.kr.ua/
mailto:loippo@ukr.net
http://loippo.lviv.ua/DOC/Biblioteka/
http://loippo.lviv.ua/DOC/Biblioteka/
mailto:moippo@moippo.mk.ua
mailto:moippo@moippo.mk.ua
http://www.moippo.mk.ua/index.php/novyny
http://www.moippo.mk.ua/index.php/novyny
mailto:ooiuvadm@ukr.net
http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/library.html
http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/library.html
http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/library.html
mailto:library@pei.poltava.ua
mailto:library@pei.poltava.ua
http://poippo.pl.ua/biblioteka
http://poippo.pl.ua/biblioteka
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Рівненський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Богомазюк Вікторія 

Іванівна 

(0362)64-96-63 

ф.22-22-02 
roippo.rv@ukr.net  

вул. Чорновола 74,  

м. Рівне, 33028 
http://roippo.org.ua     

Комунальний заклад 

«Сумський обласний 

інститут післядипломної 

освіти» 

Волобуєва Ірина  

Іванівна 
(0542)33-03-29 

biblioteka_soippo@u

kr.net  

вул. Римского-

Корсакова, 5, 

 м. Суми, 40007 

http://soippo.edu.ua/in

dex.php/pro-

nas/biblioteka  

Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Сіньковська Інна 

Михайлівна 

т/ф (0352) 

43-57-84 
admin@ippo.te.ua  

вул. Громницького, 

1, м. Тернопіль, 

46027 

http://www.ippo.edu.t

e.ua/  

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Харківська академія 

неперервної освіти» 

Жеребкіна Зоя 

 Геннадіївна 

(057) 756-00-47, 

ф.731-27-76 

kvnz.hano@gmail.co

m 

вул. Пушкінська, 24, 

м. Харків, 61057 

http://edu-post-

diploma.kharkov.ua/ 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Херсонська академія 

неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради 

Таворська Галина 

Станіславівна 

(0552)37-05-58 

ф.37-05-92 

bibliotekaripo@meta.

ua  

вул. Покришева, 41, 

м. Херсон, 73034 
http://academy.ks.ua  

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Введенська 

Світлана Йосипівна 

т/ф (0382) 

77-63-20 
hoippo@ukr.net  

вул. Озерна, 14,  

м. Хмельницький, 

20015 

http://visnyk.hoippo.k

m.ua/biblioteka  

Комунальний навчальний 

заклад «Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради» 

Маяцька Леся  

Федорівна 

(0472)64-41-07 

ф.64-21-78 
oipopp@ukr.net  

вул. Бидгощська, 

38/1, м. Черкаси, 

18003 

 

http://oipopp.ed-

sp.net/ 

mailto:roippo.rv@ukr.net
http://roippo.org.ua/
mailto:biblioteka_soippo@ukr.net
mailto:biblioteka_soippo@ukr.net
http://soippo.edu.ua/index.php/pro-nas/biblioteka
http://soippo.edu.ua/index.php/pro-nas/biblioteka
http://soippo.edu.ua/index.php/pro-nas/biblioteka
mailto:admin@ippo.te.ua
http://www.ippo.edu.te.ua/
http://www.ippo.edu.te.ua/
mailto:kvnz.hano@gmail.com
mailto:kvnz.hano@gmail.com
http://edu-post-diploma.kharkov.ua/
http://edu-post-diploma.kharkov.ua/
mailto:bibliotekaripo@meta.ua
mailto:bibliotekaripo@meta.ua
http://academy.ks.ua/
mailto:hoippo@ukr.net
http://visnyk.hoippo.km.ua/biblioteka
http://visnyk.hoippo.km.ua/biblioteka
mailto:oipopp@ukr.net
http://oipopp.ed-sp.net/
http://oipopp.ed-sp.net/
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Інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Архілюк І. В. 
(0372)52-33-26 

ф.52-73-36 
cv_ipo@ukr.net  

вул. І. Франка, 20,  

м. Чернівці, 58000 

http://ippobuk.cv.ua/in

dex.php/org-

struct/2012-12-06-15-

31-14  

Чернігівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

К. Д. Ушинського 

Проскура Світлана 

Анатоліївна 

(0462)67-94-40 

ф.72-70-28 
chippo@ukr.post.ua  

вул. Слобідська, 83, 

м. Чернігів, 14021 
bibl-chippo@ukr.net  

5. Бібліотеки вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів 

Назва університету 
Директор 

бібліотеки 
Телефон, факс, e-mail 

Поштова 

адресабібліотеки 
Веб-сайт 

І. ЗВО педагогічного та інженерно-педагогічного профілів 

Бердянський державний 

педагогічний університет 

Білокінь Світлана 

Володимирівна 

(06153)3-47-87 

ф. 4-74-68 
s.v.bilokin@gmail.com  

вул. Шмідта, 4, 

м. Бердянськ, 71112  

http://library.bdpu.

org/ 

Вінницький державний 

педагогічний університет   

ім. Михайла Коцюбинського 

Білоус Валентина 

Степанівна 

(0432)61-29-98 

ф.61-28-12 
vspu.lib@gmail.com  

вул. Острозького, 32, 

м. Вінниця, 21100 

http://library.vspu.

edu.ua/  

Глухівський національний 

педагогічний університет 

ім. О. П. Довженка 

Печена Анжела 

Володимирівна 

(05444)2-42-19 

ф.2-34-74 
library.inc@gmail.com  

вул.  Києво-Московська, 

24, м. Глухів, 41400 
http://gnpu.edu.ua  

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Качина Валерія 

Сергіївна 
 biblsdpu@meta.ua  

84116, м. Слов'янськ, 

вул. Генерала Батюка, 19 

http://lib.msy.org.u

a/ 

mailto:cv_ipo@ukr.net
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-31-14
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-31-14
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-31-14
http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct/2012-12-06-15-31-14
mailto:chippo@ukr.post.ua
mailto:bibl-chippo@ukr.net
mailto:s.v.bilokin@gmail.com
http://library.bdpu.org/
http://library.bdpu.org/
mailto:vspu.lib@gmail.com
http://library.vspu.edu.ua/
http://library.vspu.edu.ua/
mailto:library.inc@gmail.com
http://gnpu.edu.ua/
mailto:biblsdpu@meta.ua
http://lib.msy.org.ua/
http://lib.msy.org.ua/
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Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

ім. Івана Франка 

Кравцова 

Світлана 

Теодозіївна 

(03244)2-37-75 library_ddpu@ukr.net  
вул. Лесі Українки, 2,  

м. Дрогобич, 82100 

http://ddpu.drohob

ych.net/department

s/biblioteka/  

Кременецька обласна 

гуманітарно-педагогічна 

академія ім. Тараса 

Шевченка 

Стрельчук Юлія 

Іванівна 

(03546)2-25-58 

ф.2-19-91 

juliastreltchuk@Gmail.

com  

вул. Ліцейна, 1,  

 м. Кременець, 47003 

http://www.kogpi.

edu.te.ua/ 

Криворізький державний 

педагогічний університет 

Віняр Ганна  

Миколаївна 

(0564)70-13-39 

ф.70-13-68 
library@kdpu.edu.ua  

просп. Гагаріна, 54, 

м. Кривий Ріг, 50086 

http://kdpu-

library.ucoz.ru/  

Мелітопольський 

державний педагогічний 

університет ім. 

Б.Хмельницького 

Радіонова Ірина 

Анатоліївна 
(0619)44-04-20 

bibliomdpu@gmail.co

m, 

47irina.rad@gmail.co

m  

вул. Гетьманська, 20, 

м. Мелітополь, 72312 

http://lib.mdpu.org

.ua/   

Національний педагогічний 

університет імені                   

М. П. Драгоманова 

Савенкова 

Людмила 

Василівна 

(044)239-30-39 lib@npu.edu.ua  
вул. Пирогова, 9,  

м. Київ, 01601 

http://lib.npu.edu.u

a/  

ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» 

Шкира Ольга 

Іванівна 

т/ф (04567) 

5-63-96 

libraryphdpu@gmail.c

om  

вул. Сухомлинського, 30, 

 м. Переяслав-

Хмельницький,  

04801 

https://library.phdp

u.edu.ua/ 

ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені              

К. Д. Ушинського» 

Візнюк Валентина 

Василівна 

т/ф (048) 

726-58-51 

library.pdpu@gmail.co

m  

вул. Старопорто-

франківська,  26, 

м. Одеса, 65020 

http://library.pdpu.

edu.ua 

 

Полтавський національний 

педагогічний університет                        

ім. В. Г. Короленка 

 

Орєхова 

Валентина 

Володимирівна 

(05322)2-56-50 

ф.2-58-67 

kniga_pdpu@ukr.net 

 

вул. Остроградського, 2, 

м. Полтава, 36000 

http://lib.pnpu.edu.

ua/  

mailto:library_ddpu@ukr.net
http://ddpu.drohobych.net/departments/biblioteka/
http://ddpu.drohobych.net/departments/biblioteka/
http://ddpu.drohobych.net/departments/biblioteka/
mailto:juliastreltchuk@Gmail.com
mailto:juliastreltchuk@Gmail.com
http://www.kogpi.edu.te.ua/
http://www.kogpi.edu.te.ua/
mailto:library@kdpu.edu.ua
http://kdpu-library.ucoz.ru/
http://kdpu-library.ucoz.ru/
mailto:bibliomdpu@gmail.com
mailto:bibliomdpu@gmail.com
mailto:47irina.rad@gmail.com
mailto:47irina.rad@gmail.com
http://lib.mdpu.org.ua/
http://lib.mdpu.org.ua/
mailto:lib@npu.edu.ua
http://lib.npu.edu.ua/
http://lib.npu.edu.ua/
mailto:libraryphdpu@gmail.com
mailto:libraryphdpu@gmail.com
https://library.phdpu.edu.ua/
https://library.phdpu.edu.ua/
mailto:library.pdpu@gmail.com
mailto:library.pdpu@gmail.com
http://library.pdpu.edu.ua/
http://library.pdpu.edu.ua/
mailto:kniga_pdpu@ukr.net
http://lib.pnpu.edu.ua/
http://lib.pnpu.edu.ua/
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Сумський державний 

педагогічний університет  

ім. А. С. Макаренка 

Железняк Ірина 

Олександрівна 

(0542) 68-59-57 

ф. 22-15-17 
library@sspu.sumy.ua 

вул. Роменська,  87, 

м. Суми, 40002 

www.library.sspu.

sumy.ua/ 

 

Тернопільський національний 

педагогічний університет 

 ім. В. Гнатюка 
 

Чайка Ірина  

Анатоліївна 
(0352)43-58-92 

ichaika2708@gmail.co

m 

вул. М. Кривоноса, 2, 

м. Тернопіль, 46027 

http://www.library

.tnpu.edu.ua 

Українська інженерно-

педагогічна академія 

 (м. Харків) 

Карпенко 

Світлана 

Володимирівна 

(057)733-78-97 
karpenko@library.uipa

.edu.ua  

вул. Університетська,16,  

м. Харків, 61003 

http://library.uipa.

edu.ua/ 

Уманський державний 

педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Григоренко 

Тетяна 

Володимирівна 

(04744)4-07-83 

ф.3-45-82 
library@udpu.edu.ua 

вул. Садова, 2,  

м. Умань, 20301 

http://library.udpu.

org.ua/  

Центральноукраїнський  

державний педагогічний 

університет імені 

Володимира Винниченка 

Шульга Ольга  

Антонівна 

т/ф 

(0522)22-06-74 
shulga-dir@ukr.net  

вул. Шевченка, 1, 

м. Кропивницький, 25006 

https://www.cuspu

.edu.ua   

Харківський національний 

педагогічний університет 

ім. Г.С.Сковороди 

Коробкіна Олена 

Генадіївна 
(057)717-10-34 

depositor1811@gmail.

com     

вул. Алчевських, 29, 

 м. Харків,  61300 

http://hnpu.edu.ua/

uk/division/nauko

va-biblioteka-

hnpu-imeni-

gsskovorody  

Комунальний заклад 

«Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» 

Харківської ОР 

Самойлова 

Світлана 

Борисівна 

(057)732-38-30 

ф.732-69-97 

byblyoteka_hgpa@kha

rkov.com  

пров. Шота Руставелі, 7, 

м. Харків, 61001 

http://biblhgpa.jim

do.com/  

Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія 

Дитинник 

Людмила 

Вікторівна 

(0382)79-51-68, 

ф.72-09-23 
lvdytynnyk@ukr.net  

вул. Проскурівського 

підпілля, 139,  

м. Хмельницький, 29013 

http://biblio.kgpa.k

m.ua/  

mailto:library@sspu.sumy.ua
http://www.library.sspu.sumy.ua/
http://www.library.sspu.sumy.ua/
mailto:ichaika2708@gmail.com
mailto:ichaika2708@gmail.com
http://www.library.tnpu.edu.ua/
http://www.library.tnpu.edu.ua/
mailto:karpenko@library.uipa.edu.ua
mailto:karpenko@library.uipa.edu.ua
http://library.uipa.edu.ua/
http://library.uipa.edu.ua/
mailto:library@udpu.edu.ua
http://library.udpu.org.ua/
http://library.udpu.org.ua/
mailto:shulga-dir@ukr.net
https://www.cuspu.edu.ua/ua/pro-biblioteku/novyny
https://www.cuspu.edu.ua/ua/pro-biblioteku/novyny
mailto:depositor1811@gmail.com
mailto:depositor1811@gmail.com
http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody
http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody
http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody
http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody
http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody
mailto:byblyoteka_hgpa@kharkov.com
mailto:byblyoteka_hgpa@kharkov.com
http://biblhgpa.jimdo.com/
http://biblhgpa.jimdo.com/
mailto:lvdytynnyk@ukr.net
http://biblio.kgpa.km.ua/
http://biblio.kgpa.km.ua/
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Національний університет 

«Чернігівський колегіум» 

ім. Т. Г. Шевченка 

Макарова Ганна 

Григорівна 
т/ф (04622)3-70-64 

chnpu_biblioteka@ukr.

net  

вул. Гетьмана Полуботка, 

53, м. Чернігів, 14013 

http://library.chnp

u.edu.ua/  

ІІ. Державні та національні університети класичного типу 

Житомирський державний  

університет імені Івана 

Франка 

Краснобока 

Тетяна Вікторівна 

(0412)43-15-21 

ф.37-27-63 
bib@zu.edu.ua 

вул. Велика 

Бердичівська, 38,  

м. Житомир, 10008 

http://library.zu.ed

u.ua 

 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет 

Щетиніна 

Світлана 

Володимирівна 

(04841)557875 

ф. 51388 
idgulibrary@ukr.net   

вул. Репіна, 12,  

м. Ізмаїл, Одеська 

область, 68610 

http://lib.idgu.edu.

ua/ 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

ім. Івана Огієнка 

Климчук 

Людмила 

Вікторівна 

(03849)3-37-30, 

ф.3-07-83 
biblioteka@kpnu.edu.ua 

вул. Огієнка, 61, 

м. Кам'янець-

Подільський, 32300 

http://library.kpnu.

edu.ua/ 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

Опришко Тетяна 

Сергіївна 
(044)485-21-99 library@kubg.edu.ua 

вул. Маршала 

Тимошенка, 13б,  

м. Київ, 04212 

http://library.kubg.

edu.ua/ 

Маріупольський державний 

університет 

Шакула Алла 

Павлівна 
(0629)587406 library@mdu.in.ua 

просп. Будівельників, 

129, м. Маріуполь, 87548 

http://slibr.mdu.in.

ua/ 

Миколаївський 

національний  університет 

 ім. В.О.Сухомлинського 

Могильна Оксана 

Леонідівна 

(0512)37-88-10 

ф. 37-88-15 

library@mdu.edu.ua 

 

вул. Нікольська, 24, 

м. Миколаїв, 54030 

http://librarymnu.k

l.com.ua/  

Ніжинський державний  

університет 

 ім. Миколи Гоголя 

Морозов 

Олександр 

Сергійович 

(04631)2-36-33 biblioteka_ndu@ukr.net  
вул. Графська, 2, 

м. Ніжин, 16600 

http://library.ndu.e

du.ua 

 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет                                   

ім. В. Стефаника» 

 

Гаврилишин 

Петро 

Михайлович 

(0342)59-60-34 pnu-lib@ukr.net  

вул. Шевченка, 57, 

м. Івано-Франківськ, 

76025 

http://lib.pu.if.ua/  

mailto:chnpu_biblioteka@ukr.net
mailto:chnpu_biblioteka@ukr.net
http://library.chnpu.edu.ua/
http://library.chnpu.edu.ua/
mailto:bib@zu.edu.ua
http://library.zu.edu.ua/
http://library.zu.edu.ua/
http://mbox2.i.ua/compose/1253348829/?cto=q8iasXCVypq8soe3wsWUs7tvo4XBeaPBs5g%3D
http://lib.idgu.edu.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/
mailto:biblioteka@kpnu.edu.ua
http://library.kpnu.edu.ua/
http://library.kpnu.edu.ua/
mailto:library@kubg.edu.ua
http://library.kubg.edu.ua/
http://library.kubg.edu.ua/
mailto:library@mdu.in.ua
http://slibr.mdu.in.ua/
http://slibr.mdu.in.ua/
mailto:library@mdu.edu.ua
http://librarymnu.kl.com.ua/
http://librarymnu.kl.com.ua/
mailto:biblioteka_ndu@ukr.net
http://library.ndu.edu.ua/
http://library.ndu.edu.ua/
mailto:pnu-lib@ukr.net
http://lib.pu.if.ua/
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Херсонський державний 

університет 

Арустамова 

Нателла 

Артемівна 

(0552)32-67-51, 

ф.32-67-05 
veritas@ksu.ks.ua   

вул. Університетська, 27, 

м. Херсон, 73000 

http://www.kspu.e

du/About/Departm

entAndServices/Li

brary.aspx  

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького 

Голиш Григорій 

Михайлович 

(0472)35-52-29, 

ф.35- 44-63 

biblioteka.cnu@gmail.co

m  

вул. Університетська, 22, 

м. Черкаси, 18031 

http://biblioteka.cd

u.edu.ua/  

ІІІ. Державні  гуманітарні ЗВО 

Рівненський державний 

гуманітарний університет 

Грипич Світлана 

Никанорівна 

т/ф(0362) 

26-96-44 
library.rshu@gmail.com 

вул. Пластова, 31,  

м. Рівне, 33028 

http://library.rshu.

edu.ua/ 

 

 

  

mailto:veritas@ksu.ks.ua
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx
mailto:biblioteka.cnu@gmail.com
mailto:biblioteka.cnu@gmail.com
http://biblioteka.cdu.edu.ua/
http://biblioteka.cdu.edu.ua/
mailto:library.rshu@gmail.com
http://library.rshu.edu.ua/
http://library.rshu.edu.ua/
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