
1 

Міністерство освіти і науки України 

Хмельницький національний університет 

Наукова бібліотека  

 

 

 

 

 

 

Бібліотека  
в освітньому просторі 

 

 
Інформаційний бюлетень № 27 

 

 

Тематичний бібліографічний 
покажчик публікацій 

інформаційного бюлетеня 
 
 
 

 

Хмельницький  

2022 



2 

Видається за рішенням методичної ради наукової бібліотеки                           
Хмельницького національного університету від 28.09.2004р. 

 

Головний редактор видання — Айвазян О.Б., кандидат історичних наук, 

директорка наукової бібліотеки 

 

Редколегія: Мацей О.О., Молчанова С.А., Бичко О.М., Костюк О.О. 

Відповідальний за випуск — Мацей О.О. 

 

Бібліотека в освітньому просторі. Тематичний бібліографічний 

покажчик публікацій інформаційного бюлетеня [Текст] : 

інформ. бюл. для працівників бібліотек ЗВО Хмельницької 

області. №27  / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. М. 

Бичко, О. О. Костюк ; гол. ред. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : 

ХНУ, 2022. – 72 с. 

У двадцять сьомому випуску інформаційного бюлетеня  

вміщено тематичний бібліографічний покажчик, який 

відображає статті і матеріали, опубліковані в інформаційному 

бюлетені «Бібліотека в освітньому просторі» з моменту його 

заснування (2005 р.) по 2021 рік (№№1-26). 

Видання підготовлене до 60-річчя наукової бібліотеки 

Хмельницького національного університету. 

Відбір матеріалу здійснено станом на 1.06.2022 року. 

Видання призначене для широкого загалу працівників бібліотек. 
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Слово редактора 

Айвазян О. Б, 

кандидат історичних наук, 

голова обласного методичного об’єднання, 

директор наукової бібліотеки 

Хмельницького національного університету 

 
Кожна дата, кожний ювілей – це час для підведення певних 

підсумків, роздумів, визначення подальшого розвитку. За 60 років 

наукова бібліотека разом з університетом пройшла не простий, але 

багатий на визначні події і перемоги шлях, сприяючи якісному 

навчально-виховному та науково-педагогічному процесу. Щоденно 

крокуючи у майбутнє до нових звершень, співробітники книгозбірні 

творили багаторічну історію, переймаючись труднощами і невдачами, 

радіючи успіхам та досягненням, отримуючи неоціненний досвід. 

Сьогодні наукова бібліотека накопичує інформаційні ресурси; генерує 

власні інформаційні продукти; розширює напрями своєї діяльності 

(створює краєзнавчі БД, підтримує відкритий доступ, сприяє 

академічній доброчесності та ін.). Попри непросту ситуацію, 

спричинену збройною агресією Росії, книгозбірня продовжує свою 

головну візію як навчально-допоміжний, інформаційний, науковий, 

культурно-освітній структурний підрозділ Хмельницького 

національного університету та методичний центр Хмельницького 

обласного методичного об’єднання бібліотек ЗВО.  

Відзначення 60-річного ювілею бібліотеки, визначення місця і 

ролі її працівників у розвитку книгозбірні посприяло створенню 

ювілейного 27–го випуску інформаційного бюлетеня, який містить 

тематичний бібліографічний покажчик, що відображає статті і 

матеріали, опубліковані в інформаційному бюлетені з часу його 

заснування (2005 р.) до 2021р.  

Наукова бібліотека дякує всім, хто долучався до благородної 

просвітницької діяльності, збереження і передачі інтелектуального і 

духовного багатства, ділився практичним досвідом, прискорюючи 

розвиток бібліотечної справи. Бажаємо усій бібліотечній спільноті 

миру, міцного здоров’я та нових професійних звершень! 
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ПЕРЕДМОВА 

 
Тематичний бібліографічний покажчик «Публікації 

інформаційного бюлетеня «Бібліотека в освітньому просторі» 

відображає статті і матеріали, опубліковані в інформаційному 

бюлетені з моменту його заснування (2005 р.) по 2021 рік (№№1-26). 

Матеріал згруповано за основними напрямами бібліотечної 

діяльності. Окремо виділено публікації працівників інших бібліотек. 

Бібліографічні записи анотовані. 

Інформація розташована в хронологічному порядку в середині 

кожної рубрики, в межах року позиції розташовані за алфавітом. 

Довідково-пошуковий апарат видання складається з іменного 

покажчика, в якому наведено прізвища авторів.  

Джерельна база відбору матеріалу – електронний каталог 

наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, 

випуски інформаційного бюлетеня «Бібліотека в освітньому 

просторі». 

Всі включені до покажчика матеріали мають електронну 

версію, яку можна переглянути на сайті наукової бібліотеки ХНУ за 

посиланням: http://library.khnu.km.ua/?page_id=2033. 

Бібліографічний опис та скорочення здійснено згідно з 

чинними в Україні стандартами (Бібліографічний опис здійснено 

згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис: загальні вимоги та правила складання», слова та 

словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582:2013 

«Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською 

мовою. Загальні вимоги та правила») 

Тематичний покажчик має довідково-інформаційний характер 

і розрахований на широкий загал бібліотечних працівників та всіх хто 

цікавиться діяльністю книгозбірень області.  

Видання підготовлене до 60-річчя наукової бібліотеки 

Хмельницького національного університету. 

Відбір матеріалу виконано станом на 1.06.2022 року. 
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Публікації 

інформаційного бюлетеня «Бібліотека в освітньому 

просторі» (2005 – 2021 рр.) 

 

Автоматизація інформаційних технологій в бібліотечній 

справі 
 

1. Глухенька, В. О. Автоматизація бібліотеки: з чого 

починати / В. О. Глухенька // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – № 1. 

– С. 32 – 37. – [У консультації головного інженера бібліотеки 

ХНУ подані практичні поради із організації роботи по 

запровадженню нових автоматизованих технологій в роботу 

бібліотеки. Проаналізовані функціональні особливості 

впроваджених в бібліотеках України програмних продуктів 

та, зокрема, переваги програми «УФД.Бібліотека», що діє у 

бібліотеці ХНУ]. 

2. Макутра, В. О. Автоматизований облік 

книгозабезпеченості навчальних дисциплін в бібліотеці ХНУ 

/ В. О. Макутра, С. Б. Мартинюк // Бібліотека в освітньому 

просторі: інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – № 3. – 

С. 71–74. – [Робота в бібліотеці ХНУ з програмним 

продуктом «УФД/Бібліотека», модулем 

«Книгозабезпеченість», що складається з каталогу 

«Дисципліни» і «Тематико-типологічного плану 

комплектування»]. 

3. Глухенька, В. О. Інформаційна система бібліотечно-

бібліографічного обслуговування бібліотеки Хмельницького 

національного університету / В. О. Глухенька // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2007. – № 4. – С. 20 – 25. – [Загальна характеристика стану 

автоматизації бібліотеки. Використання програмного 

продукту «УФД.Бібліотека». Автоматизація довідково-
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бібліографічного обслуговування]. 

4. Гошта, З. Г. Досвід впровадження програмного 

продукту «Ірбіс» в бібліотеці Хмельницького університету 

управління та права / З. Г. Гошта // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – № 4. 

– С. 32 – 34. 

5. Резнічук, Л. В. Новітні технології в бібліотечній справі: 

роль відділу обслуговування / Л. В. Резнічук // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2007. – № 4. – С. 50 – 52. – [Організація електронної доставки 

документів в бібліотеці КПДУ]. 

6. Петрицька, В. М. Web-сайт бібліотеки як засіб реклами 

і можливостей (дайджест за матеріалами фахових видань) / В. 

М. Петрицька // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – № 7. – С. 46 – 56. – 

[Розкрита роль Web-сайту бібліотеки в рекламі послуг та 

ресурсів]. 

7. Фоміних, В. В. Мистецтво створення презентацій / В. 

В. Фоміних // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. 

– Хмельницький : ХНУ, 2009. – № 7. – С. 9 –16. – 

[Рекомендації та поради щодо створення презентацій в 

бібліотеці]. 

8. Фастишевська, К. М. Впровадження новітніх 

інформаційних технологій в практику роботи книгозбірні 

ХПК з організації бібліотечних фондів / К. М. Фастишевська 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 95 – 100. – [Автоматизація усіх процесів бібліотеки 

Хмельницького політехнічного коледжу на основі 

програмного забезпечення «УФД. Бібліотека»]. 

9. Козицька, Т. С. Критерії популярності бібліотечного 

сайту / Т. С. Козицька // Бібліотека в освітньому просторі : 
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інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 16 : 

Організація інституційного репозитарію, наповнення 

«Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини» 

та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – С. 62 

– 69. – [На основі аналізу успішних сайтів бібліотек 

запропоновані критерії, які допоможуть підвищити 

популярність бібліотечного сайту серед інтернет-

користувачів]. 

10. Таланчук, О. Б. Огляд наповнення сайтів бібліотек ВЗО 

Хмельницького методичного об’єднання / О. Б. Таланчук // 

Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 16 : Організація 

інституційного репозитарію, наповнення «Зведеного 

електронного каталогу бібліотек Хмельниччини» та сайтів 

книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – С. 69 – 79. – 

[Представлено результати аналізу наповнення сайтів 

бібліотек Хмельницького методичного об’єднання]. 

11. Чабан, К. А. Веб-сайти бібліотек Хмельницької області 

як засіб підтримки і розвитку читання / К. А. Чабан // 

Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 16 : Організація 

інституційного репозитарію, наповнення «Зведеного 

електронного каталогу бібліотек Хмельниччини» та сайтів 

книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – С. 55 – 61. – 

[На основі сайтів публічних бібліотек Хмельниччини 

зроблено аналіз представлених ресурсів на підтримку та 

розвиток читання]. 

12. Баланюк, Т. М. Розвиток сервісів МБА та ЕДД в 

сучасних умовах / Т. М. Баланюк // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – № 24 

: Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ. – С. 

6 – 17. – [Розглянуто впровадження на базі міжбібліотечного 

абонемента послуги електронного доставлення документів 
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(ЕДД), яка посіла значне місце в загальному бібліотечно-

інформаційному обслуговуванні та відповідає сучасним 

вимогам взаємного використання бібліотечних ресурсів, 

надання оперативної інформації користувачам шляхом 

створення електронної версії друкованого тексту]. 

 

Бібліотеки в соціальних мережах 
 

13. Таланчук, О. Б. Образ бібліотеки в соціальних мережах 

/ О. Б. Таланчук // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 15 : Імідж 

книгозбірні та бібліотечного працівника в сучасному 

суспільстві. – С. 15 – 22. – [Реклама бібліотек в соціальних 

мережах («Однокласниках», «Вконтакті», «Facebook»). 

Поради, щодо надання рекламного тексту]. 

14. Мацей, О. О. Реклама університетської бібліотеки в 

соціальних мережах. Основні напрямки популяризації 

діяльності / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – № 24 : 

Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ. – С. 

50 – 60. – [Розглянуто сучасний стан соціальних медіа, 

можливості їх застосування бібліотеками. Проаналізовано 

основні напрямки розвитку реклами в науковій бібліотеці 

ХНУ через соціальні мережі]. 

15. Таланчук, О. Б. Бібліотеки у соціальних мережах / О. Б. 

Таланчук // Бібліотека в освітньому просторі : інформац. бюл. 

– Хмельницький : ХНУ, 2019. – № 24 : Сучасна бібліотечна 

практика : досвід роботи НБ ХНУ. – С. 29 – 36. – 

[Розглядаються питання ефективності діяльності бібліотек у 

соціальних мережах. Визначено рекомендації та інструменти 

щодо впевненого функціонування та просування 

«віртуального» представництва бібліотеки в мережі 

Інтернет]. 
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Бібліотеки ЗВО, історія, практика 

 

16. Айвазян, О. Б. Бібліотеки вищих навчальних закладів 

Польщі на шляху інтеграції в світовий інформаційний 

простір: враження від стажування / О. Б. Айвазян // 

Бібліотека в освітньому просторі просторі : інформац. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2007. – № 4. – С. 35 – 38. – 

[Знайомство з роботою бібліотек університетів Польщі]. 

17. Малина, Л. І. Наукова бібліотека Подільського 

державного аграрно-технічного університету – загальні 

засади та специфіка роботи / Л. І. Малина // Бібліотека в 

освітньому просторі просторі : інформац. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2007. – № 4. – С. 25 – 28. 

18. Чабан, К. А. Діяльність бібліотек вищих навчальних 

закладів Хмельницького обласного методичного об’єднання: 

здобутки та перспективи / К. А. Чабан // Бібліотека в 

освітньому просторі просторі : інформац. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2007. – № 4. – С. 4 – 13. – [Огляд за 

матеріалами щорічної планово-звітної документації на 

конференції «Роль бібліотеки ВНЗ в інформаційній підтримці 

освіти та науки на сучасному етапі», 24.10.2006р., м. 

Кам’янець-Подільський]. 

19. Філінюк, Л. Ф. Наукова бібліотека Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка: пріоритетні напрями та перспективи діяльності в 

сучасних умовах / Л. Ф. Філінюк // Бібліотека в освітньому 

просторі просторі : інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2009. – № 8. – С. 6 – 17. – [Розкриваються пріоритетні 

напрями діяльності НБ КПНУ в сучасних умовах, пошуки 

шляхів і засобів удосконалення бібліотечного та 

інформаційно-бібліографічного забезпечення підготовки 

фахівців і здійснення наукових досліджень, трансформації її 

у сучасний науково-інформаційний центр]. 
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20. Великосельська, О. М. Наукова бібліотека в 

інформаційному суспільстві / О. М. Великосельська // 

Бібліотека в освітньому просторі просторі : інформац. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 11 : Інформаційне 

суспільство. Формування інформаційної культури. – С. 13 – 

23. – [На прикладі наукової бібліотеки Хмельницького 

національного університету показана діяльність бібліотек в 

інформаційному суспільстві (виховання інформаційної 

культури, створення інформаційних ресурсів і забезпечення 

доступу до них та ін.)]. 

21. Айвазян, О. Б. Хмельницьке методичне об’єднання 

бібліотек вищих навчальних закладів - реалії та перспективи / 

О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі просторі : 

інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : 

Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні 

технології та вимоги часу. – С. 6 –11. – [Підсумок голови 

обласного методичного об’єднання діяльності бібліотек ВЗО 

Хмельниччини за окремими напрямами. Визначено 

перспективи розвитку бібліотек]. 

22. Мацей, О. О. Імідж бібліотеки навчального закладу в 

сучасних умовах (на прикладі НБ ХНУ) / О. О. Мацей // 

Бібліотека в освітньому просторі просторі : інформац. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 15 : Імідж книгозбірні та 

бібліотечного працівника в сучасному суспільстві. – С. 32 – 

42. – [Визначені та охарактеризовані основні напрямки 

створення позитивного іміджу НБ ХНУ]. 

23. Чорна, Л. П. Стиль та імідж бібліотеки. Фактори 

формування / Л. П. Чорна // Бібліотека в освітньому просторі 

просторі : інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 

15 : Імідж книгозбірні та бібліотечного працівника в 

сучасному суспільстві. – С. 6 –14. – [Визначено основні 

фактори формування стилю та іміджу книгозбірні, подана 

коротка характеристика кожного фактора]. 
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24. Айвазян, О. Б. Бібліотеки вищих закладів освіти 

Хмельницького методичного об’єднання: актуальні проблеми 

розвитку / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі 

просторі : інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 

17 : Матеріали науково-практичної конференції «Бібліотека 

ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та 

навчального процесу». – С. 7 – 16. – [Висвітлено основні 

напрямки діяльності бібліотек методичного об’єднання, 

проаналізовано статистичні показники за останні роки та 

окреслено перспективи розвитку книгозбірень ВНЗ регіону]. 

25. Дитинник, Л. В. Бібліотека ХГПА: від витоків до 

сьогодення / Л. В. Дитинник // Бібліотека в освітньому 

просторі просторі : інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2017. – № 23 : Корпоративна діяльність як засіб підвищення 

ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та 

оптимізація бібліотечної справи. – С. 13 – 24. – [Історія 

становлення та розвитку бібліотеки Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (формування фонду, 

штату, структура бібліотеки, впровадження новітніх 

технологій)]. 

26. Шоробура, І. М. Вітальне слово до учасників науково-

практичного семінару / І. М. Шоробура // Бібліотека в 

освітньому просторі просторі : інформац. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2017. – № 23 : Корпоративна 

діяльність як засіб підвищення ефективності використання 

ресурсної бази бібліотек вишів та оптимізація бібліотечної 

справи. – С. 6 – 9. – [Про основні завдання та місію 

бібліотеки навчального закладу]. 

27. Чорна, Л. П. Професійні поради. Дайджест для 

бібліотекарів за матеріалами фахових видань / Л. П. Чорна // 

Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2021. – № 26 : Бібліотеки ЗВО: 

завдання, проблеми та шляхи їх вирішення. – С. 57 – 77. – 
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[Аналітичний огляд фахових видань (зокрема й інтернет-

публікацій). Порушуються теми: робота бібліотек у період 

карантинних обмежень; дистанційна робота книгозбірень; 

обслуговування користувачів в режимі онлайн; впровадження 

тайм-менеджменту у роботу бібліотек; плюси та мінуси 

дистанційної освіти; запровадження нового правопису]. 

 

Бібліотечна реклама 
 

28. Бичко, О. М. Особливості друкованої бібліотечної 

реклами / О. М. Бичко // Бібліотека в освітньому просторі 

просторі : інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – № 

7. – С. 17 – 26. – [Розкриті функції та можливості друкованої 

реклами в бібліотеці]. 

29. Великосельська, О. М. Бібліотека і реклама. 

Особливості книжкових виставок. Стендова презентація / О. 

М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі 

просторі : інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – № 

7. – С. 27 – 34. – [Визначені основні цілі бібліотечної 

реклами, роль виставок в бібліотечній діяльності]. 

30. Мацей, О. О. Особливості складання рекламних текстів 

(методичні рекомендації) / О. О. Мацей // Бібліотека в 

освітньому просторі просторі : інформац. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2009. – № 7. – С. 34 – 41. – [Методичні 

поради щодо складання рекламних текстів. Вказані вимоги до 

рекламного тексту]. 

31. Мацей, О. О. Художньо-графічні і кольорові 

компоненти рекламних повідомлень (методичні 

рекомендації) / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому 

просторі просторі : інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2009. – № 7. – С. 41 – 45. – [Роль зображень у друкованій 

рекламі бібліотеки. Поради щодо підбору та використання 

кольорової гами в оформленні рекламної продукції]. 
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32. Петрицька, В. М. Web-сайт бібліотеки як засіб реклами 

і можливостей (дайджест за матеріалами фахових видань) / В. 

М. Петрицька // Бібліотека в освітньому просторі просторі : 

інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – № 7. – С. 46 – 

56. – [Розкрита роль Web-сайту бібліотеки в рекламі послуг 

та ресурсів]. 

33. Фоміних, В. В. Мистецтво створення презентацій / В. 

В. Фоміних // Бібліотека в освітньому просторі просторі : 

інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – № 7. – С. 9 – 

16. – [Рекомендації та поради щодо створення презентацій в 

бібліотеці]. 

34. Мацей, О. О. Реклама університетської бібліотеки в 

соціальних мережах. Основні напрямки популяризації 

діяльності / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі 

просторі : інформац. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – № 

24 : Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ. – 

С. 50 – 60. – [Розглянуто сучасний стан соціальних медіа, 

можливості їх застосування бібліотеками. Проаналізовано 

основні напрямки розвитку реклами в науковій бібліотеці 

ХНУ через соціальні мережі]. 

 

Бібліотечний менеджмент 
 

35. Бунда, В. М. Управлінські аспекти наукової бібліотеки 

Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка / В. М. Бунда // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – № 8. 

– С. 18 – 28. – [Висвітлені управлінські аспекти в НБ КПНУ]. 

36. Петрицька, В. М. Управлінська культура керівника 

бібліотеки ВНЗ / В. М. Петрицька // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – № 9. 

– С. 36 – 44. – [Визначені якості (організаторські, професійні, 

творчі, педагогічні, морально-етичні, суспільно-політичні), 
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кваліфікаційні характеристики, якими повинен володіти 

керівник. Висвітлені основні вимоги до керівника 

бібліотеки]. 

37. Айвазян, О. Б. Управління інноваційними процесами в 

НБ ХНУ: пошук і розробка нових моделей розвитку / О. Б. 

Айвазян, О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – № 10 

: Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти 

Хмельниччини. – С. 32 – 51. – [Інновації бібліотеки в 

обслуговуванні читачів, створенні електронних ресурсів та 

баз даних, довідково-бібліографічному обслуговуванні, веб-

сайт бібліотеки, просвітницька робота, проектна, науково-

видавнича діяльність, робота з кадрами]. 

38. Синиця, Н. М. Використання SWOT-аналізу у 

стратегічному плануванні бібліотек, розробці проектів, 

спрямованих на розвиток бібліотеки / Н. М. Синиця // 

Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 20 – 26. – [Розглядається поняття SWOT. Створення та 

діяльність регіонального тренінгового центру, що діє на базі 

Хмельницької ОУНБ за програмою «Бібліоміст». Діяльність 

бібліотеки відповідно до SWOT]. 

39. Айвазян, О. Б. Якість - невід’ємна складова роботи 

сучасної бібліотеки / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – № 14 

: Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих 

закладів освіти. – С. 6 –17. – [Основні принципи системи 

менеджмента якості в бібліотеці вишу. Оцінка ефективності 

роботи книгозбірні]. 

40. Великосельська, О. М. Застосування концепції 

менеджменту якості в управлінні університетською 

бібліотекою / О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому 
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просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – № 14 

: Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих 

закладів освіти. – С. 17 – 26. – [Висвітлено проблеми якості 

продуктів і послуг, які надають бібліотеки. Обгрунтовано 

необхідність впровадження менеджменту якості в 

університетські книгозбірні]. 

41. Мацей, О. О. Показники ефективності роботи 

бібліотек. Система міжнародних стандартів якості у 

бібліотечному застосуванні / О. О. Мацей // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2012. – № 14 : Якість та комфортність обслуговування в 

бібліотеках вищих закладів освіти. – С. 26 – 44. – [Висвітлена 

проблема контролю якості обслуговування в бібліотеках. 

Коротка характеристика стандартів ІСО та системи 

управління якістю. Визначені основні показники 

ефективності роботи]. 

42. Прокопчук, В. С. Бібліотечна рада університетської 

книгозбірні: стан, результативність та проблеми діяльності / 

В. С. Прокопчук, С. О. Кантлін // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 17 

: Матеріали науково-практичної конференції «Бібліотека ВНЗ 

як джерело інформаційного забезпечення наукового та 

навчального процесу». – С. 30 – 41. – [Діяльність Бібліотечної 

ради Кам’янець-Подільського національного університету ім. 

І.Огієнка, її вплив на удосконалення роботи наукової 

бібліотеки університету]. 

 

Бібліотечні дослідження 

 

43. Чабан, К. А. Анкетування читачів - важливий фактор 

підвищення якості бібліотечного обслуговування / К. А. 

Чабан // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2005. – № 2. – С. 44 – 46. – [Про 
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використання анкетного опитування думки користувачів як 

складової наукового підходу до організації обслуговування - 
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Дитинник // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 17 : Матеріали науково-

практичної конференції «Бібліотека ВНЗ як джерело 

інформаційного забезпечення наукового та навчального 

процесу». – С. 52 – 55. – [Досвід діяльності бібліотеки 
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організації навчально-виховного процесу вишу]. 

72. Панасюк, Т. Г. Роль наукової бібліотеки ХНУ в процесі 

адаптації студентів-першокурсників до навчання / Т. Г. 

Панасюк, О. М. Цегельник // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 17 

: Матеріали науково-практичної конференції «Бібліотека ВНЗ 

як джерело інформаційного забезпечення наукового та 

навчального процесу». – С. 82 – 91. – [Діяльність НБ ХНУ в 

напрямку сприяння адаптації студентів-першокурсників до 

навчання ]. 

73. Сидоренко, О. П. Система обслуговування віддалених 

користувчаів в НБ ХНУ / О. П. Сидоренко // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2014. – № 17 : Матеріали науково-практичної конференції 

«Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення 

наукового та навчального процесу». – С. 91 – 99. – 

[Висвітлено досвід роботи НБ ХНУ в напрямку 

обслуговування віддалених користувачів]. 

74. Чабан, К. А. Бібліотеки і правова освіта: від нігілізму 

до правової обізнаності / К. А. Чабан // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2014. – № 17 : Матеріали науково-практичної конференції 

«Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення 
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наукового та навчального процесу». – С. 46 – 51. – 

[Висвітлено діяльність публічних бібліотек Хмельниччини 

щодо забезпечення доступу громадян до джерел правової 

інформації]. 

75. Бичко, О. М. Тенденції розвитку інформаційно-

бібліографічної роботи / О. М. Бичко // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2016. – № 22 : Інноваційна діяльність у бібліотеках (за 

матеріалами фахових публікацій). – С. 6 –17. – 

[Запропонований дайджест присвячений проблемам розвитку 

довідково-бібліографічної роботи в умовах сьогодення, 

розширення спектру надання послуг з використанням 

електронних ресурсів]. 

76. Диха, С. В. Інноваційні форми роботи з читачами в 

бібліотеках світу / С. В. Диха, С. А. Молчанова // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2016. – № 22 : Інноваційна діяльність у бібліотеках (за 

матеріалами фахових публікацій). – С. 70 – 83. – 

[Розглядаються нові тенденції в роботі з користувачами у 

провідних бібліотеках світу (США, Швеції, Данії, Німеччини, 

Польщі). Досвід бібліотек зарубіжних країн буде цікавий з 

огляду на необхідність впровадження нових форм 

обслуговування читачів, підвищення якості надаваних 

послуг, а також подальшого пошуку неординарних, 

інноваційних підходів до організації роботи бібліотек. Стаття 

написана на основі вивчення публікацій з даної тематики]. 

77. Баланюк, Т. М. Розвиток сервісів МБА та ЕДД в 

сучасних умовах / Т. М. Баланюк // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – № 24 

: Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ. – С. 
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(ЕДД), яка посіла значне місце в загальному бібліотечно-
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інформаційному обслуговуванні та відповідає сучасним 

вимогам взаємного використання бібліотечних ресурсів, 
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як умова активізації відвідувань бібліотеки / Т. Б. Мельник // 
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просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 18 

: Видавнича діяльність бібліотек Хмельниччини. – С. 48 – 56. 
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Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / Л. В. 

Дитинник // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 
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Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 
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бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 
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Подільського національного університету імені Івана 
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інноваційної діяльності бібліотеки») / О. О. Мацей // 
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бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – С. 65 – 80. 

– [Результати соціологічного дослідження, проведеного серед 
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наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 
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: Інноваційна діяльність у бібліотеках (за матеріалами 
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написана на основі вивчення публікацій з даної тематики]. 
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Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 87 – 95. – [Роль довідково-бібліографічного фонду в 

процесі наукового пошуку. Раритетні та сучасні довідково-

бібліографічні видання у фонді НБ КПНУ]. 

125. Підгурська, Н. М. Комплектування бібліотечного 

фонду як основа бібліотечно-інформаційного забезпечення 

самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів / Н. 

М. Підгурська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 43 – 47. – [Комплектування фонду бібліотеки 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії з різних 

джерел комплектування, задоволення інформаційних запитів 

користувачів]. 

126. Таланчук, О. Б. Особливості формування бази даних 

«Електронна бібліотека» в книгозбірнях ВНЗ України / О. Б. 

Таланчук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 
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бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 30 – 38. – [Формування фонду електронних документів в 

бібліотеках вищих закладів освіти та в НБ ХНУ, зокрема. 

Правове та технічне забезпечення електронних бібліотек]. 

127. Фоміних, В. В. Проблеми формування фондів бібліотек 

вищих навчальних закладів на сучасному етапі / В. В. 

Фоміних // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 68 – 74. – [Проблеми формування фондів бібліотек ВНЗ 

та НБ ХНУ, зокрема. Автоматизація процесів обробки та 

обліку документів; робота з програмним продуктом «УФД. 

Бібліотека»; БД «Електронний каталог»]. 

128. Шахова, М. І. Управління колекцією електронних 

ресурсів у науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка / М. І. 

Шахова // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 38 – 43. – [Розглядаються питання удосконалення 

управління колекцією електронних ресурсів у бібліотеці 

вищого навчального закладу з використанням сучасних 

бібліотечних процесів, ступінь їх впливу на ефективність 

задоволення інформаційних потреб користувачів]. 

129. Фастишевська, К. М. Формування фонду бібліотеки 

вишу як фактор впливу на якість задоволення інформаційних 

потреб користувачів / К. М. Фастишевська // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2014. – № 17 : Матеріали науково-практичної конференції 

«Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення 

наукового та навчального процесу». – С. 56 – 60. – 

[Висвітлено досвід діяльності бібліотеки Хмельницького 

політехнічного коледжу]. 
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130. Драчук, Р. В. Збереження фондів у бібліотеках: 

історичний та сучасний аспект / Р. В. Драчук // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2016. – № 22 : Інноваційна діяльність у бібліотеках (за 

матеріалами фахових публікацій). – С. 54 – 70. – 

[Розглядаються форми та методи роботи з організації 

збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів (оцифровка, 

копіювання документів, створення електронних 

інформаційних ресурсів, реставрація та санітарно-гігієнічні 

умови їх зберігання)]. 

131. Фоміних, В. В. Досвід комплектування фондів на 

сторінках фахових видань України / В. В. Фоміних // 

Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2016. – № 22 : Інноваційна діяльність у 

бібліотеках (за матеріалами фахових публікацій). – С. 38 – 54. 

– [У статті досліджуються публікації з питань формування 

інформаційних ресурсів у бібліотеках України за останні 

п’ять років (2012-2016), вміщені на сторінках українських 

фахових видань «Бібліотечний форум України», «Бібліотечна 

планета», «Вісник Книжкової палати»]. 

132. Диха, С. В. Обмінні фонди університетських бібліотек, 

проблеми взаємовикористання / С. В. Диха // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2021. – № 26 : Бібліотеки ЗВО: завдання, проблеми та шляхи 

їх вирішення. – С. 11 – 20. – [Розглядаються специфіка, стан 

та проблеми функціонування обмінних фондів бібліотек 

закладів вищої освіти. На прикладі роботи наукової 

бібліотеки Хмельницького національного університету 

розглянуто питання формування обмінного фонду через 

впровадження процесів автоматизації та створення бази 

даних з книгообміну; надано рекомендації щодо 

інтенсифікації процесів перерозподілу літератури.]. 
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Каталогізація, індексування, систематизація 
 

133. Сергеєва, Л. О. Лінгвістичні проблеми забезпечення 

функціонування електронного каталогу в бібліотеці = Досвід 

створення предметного рубрикатора / Л. О. Сергеєва // 

Бібліотека в освітньому просторі: інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2006. – № 3. – С. 64 – 71. – [Створення 

бази даних «Тематичний каталог» у бібліотеці ХНУ]. 

134. Чабан, К. А. Реклама каталогів: наочні та друковані 

форми / К. А. Чабан // Бібліотека в освітньому просторі: 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – №3. – С. 75 – 

81. – [Практичні поради стосовно інформаційного 

наповнення деяких видів бібліотечної рекламної продукції, 

використання електронного каталогу в бібліотеці ХНУ]. 

135. Чабан, К. А. Система бібліотечних каталогів та 

картотек як складова частина ДБА бібліотек: типологія та 

сучасні реалії = Слово редактора / К. А. Чабан // Бібліотека в 

освітньому просторі: інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2006. – № 3. – С. 2 – 6. – [Визначена фактична ситуація 

(станом на січень 2006 року) в бібліотеках ВНЗ Хмельницької 

області мережі функціонуючих каталогів та картотек]. 

136. Чабан, К. А. Рекаталогізація: технологія і організація 

проведення в бібліотеці ХНУ / К. А. Чабан // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2006. – № 3. – С. 58 – 63. – [Проведення рекаталогізації 

фонду бібліотеки ХНУ: створення стратегічного плану 

рекаталогізації, технологічне забезпечення процесу, звірка 

документів з картотекою контрольних талонів, навчання 

кадрів та ін.]. 

137. Луцюк, С. В. Систематизація та індексування 

документів – важливі етапи наукової обробки документів / С. 

В. Луцюк // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 
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бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 48 – 55. – [Процес наукової обробки документів в НБ 

ХНУ. Класифікація літератури відповідно до таблиць УДК]. 

138. Соловйова, Н. О. Систематизація документів за 

таблицями ББК / Н. О. Соловйова, О. В. Литвиненко // 

Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 62 – 68. – [Висвітлюється питання систематизації 

документів як одного із методів їхньої аналітико-синтетичної 

обробки]. 

139. Фоміних, В. В. Аналіз діяльності книгозбірень-

учасників проекту «Зведений електронний каталог бібліотек 

Хмельниччини» / В. В. Фоміних // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 16 

: Організація інституційного репозитарію, наповнення 

«Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини» 

та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – С. 48 

– 55. – [Розкриваються ідея і мета створення проекту 

«Зведений електронний каталог бібліотек Хмельниччини», 

аналізується ефективність наповнення каталогу та подаються 

конкретні пропозиції щодо якості здійснення бібліографічних 

описів, які розміщуються в каталозі]. 

140. Фоміних, В. В. Інноваційні технології у процесі 

формування ресурсної бази бібліотеки університету засобами 

лінгвістичного забезпечення / В. В. Фоміних // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2021. – № 26 : Бібліотеки ЗВО: завдання, проблеми та шляхи 

їх вирішення. – С. 31 – 44. – [Проаналізовано сучасний стан 

наукових досліджень університетських бібліотек та розкрито 

значення лінгвістичного забезпечення для створення 

електронного каталогу, показано методику формування 

предметних рубрик, вивчення та впровадження методики 
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координатного індексування в роботу наукової бібліотеки 

Хмельницького національного університету]. 

 

Корпоративна діяльність бібліотек 
 

141. Айвазян, О. Б. Бібліотеки державних вищих 

навчальних закладів та корпоративна діяльність (тези 

доповіді) / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – № 23 : 

Корпоративна діяльність як засіб підвищення ефективності 

використання ресурсної бази бібліотек вишів та оптимізація 

бібліотечної справи. – С. 9 – 12. – [Перша частина доповіді 

присвячена дослідженню динаміки основних статистичних 

показників роботи Хмельницького методичного об’єднання 

бібліотек ДВНЗ. Друга частина - аналізу сучасного стану 

корпоративної діяльності в Україні та в окремих її регіонах. 

Наведено приклади міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних проектів. Проаналізовано корпоративні проекти 

Хмельниччини]. 

142. Бекас, І. В. Корпоративна культура як важливий 

фактор успішної діяльності сучасної бібліотеки, що сприяє 

формуванню її позитивного іміджу / І. В. Бекас // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2017. – № 23 : Корпоративна діяльність як засіб підвищення 

ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та 

оптимізація бібліотечної справи. – С. 49 – 52. – [Розглянуто 

вплив корпоративної культури на ефективність організації 

роботи та розвиток бібліотеки, надані рекомендації щодо її 

формування в бібліотеці]. 

143. Климчук, Л. В. Участь бібліотеки Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

у корпоративних проектах / Л. В. Климчук // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 
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2017. – № 23 : Корпоративна діяльність як засіб підвищення 

ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та 

оптимізація бібліотечної справи. – С. 32 – 37. – [Розкрито 

переваги корпоративної діяльності бібліотек. Висвітлено 

досвід співпраці бібліотеки університету успільних проектах 

з науковою бібліотекою Хмельницького національного 

університету та державною науково-педагогічною 

бібліотекою України ім. В.О.Сухомлинського]. 

144. Маковська, В. В. Досвід створення інформаційних 

ресурсів Хмельницькою обласною універсальною науковою 

бібліотекою у корпораціях / В. В. Маковська // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2017. – № 23 : Корпоративна діяльність як засіб підвищення 

ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та 

оптимізація бібліотечної справи. – С. 24 – 31. – [Висвітлено 

успішний досвід діяльності і розвиток бібліотеки в 

корпоративних проектах. Розкриваються принципи роботи в 

корпорації, технологічні питання та методологічні підходи до 

формування корпоративних баз даних]. 

 

Краєзнавча діяльність 
 

145. Драчук, Р. В. Сучасні напрямки краєзнавчої роботи 

бібліотек України : дайджест за матеріалами друкованих 

видань / Р. В. Драчук // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – № 21 : 

Бібліотечне краєзнавство. – С. 61 – 69. – [Краєзнавча 

діяльність бібліотек розглядається як засіб виховання 

патріотизму, збереження традицій і звичаїв, прищеплення 

шанобливого ставлення молодого покоління до історичної 

пам’яті, любові до рідного краю. Визначені сучасні напрями 

краєзнавчої роботи у наукових бібліотеках]. 

146. Молчанова, С. А. Історія рідного університету як 
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головний об’єкт краєзнавчої роботи бібліотеки вишу 

/ С. А. Молчанова // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – № 21 : 

Бібліотечне краєзнавство. – С. 53 – 60. – [Розглянуто роль 

бібліотеки вищого навчального закладу, зокрема НБ ХНУ, у 

збереженні та популяризації творчої спадщини колективу 

університету. Велику увагу приділено особливостям 

формування краєзнавчої колекції «Наукові праці викладачів 

університету»]. 

147. Молчанова, С. А. Бібліотечне краєзнавство – нові 

можливості у вихованні студентської молоді 

/ С. А. Молчанова // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – № 21 : 

Бібліотечне краєзнавство. – С. 32 – 41. – [Актуальність даної 

тематики зумовлена тим, що виховання духовних, 

патріотичних, громадянських почуттів у студентів неможливе 

без залучення їх до історії рідного краю, яка іноді дуже 

сильно спотворюється, однобоко відбивається у пресі, або 

взагалі відсувається далеко на задній план. Тому саме 

бібліотеки повинні взяти на себе функцію відродження 

інтересу молоді до культури, мистецтва, історії рідного краю. 

У статті на прикладі НБ ХНУ розглянуто нові можливості у 

вихованні студентської молоді у краєзнавчому аспекті та 

наведено приклади сучасних форм роботи в цьому напрямі]. 

148. Прокопчук, В. С. Бібліотечне краєзнавство: сутність та 

перспективи : на прикладі наукової бібліотеки Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

/ В. С. Прокопчук // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – № 21 : 

Бібліотечне краєзнавство. – С. 16 – 32. – [На прикладі 

наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка розкриваються основні 

напрями, форми і методи бібліотечного краєзнавства]. 
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149. Шинкарук, В. Ю. Краєзнавчий аспект діяльності НБ 

ХНУ / В. Ю. Шинкарук // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – № 21 : 

Бібліотечне краєзнавство. – С. 41 – 52. – [Висвітлюється 

краєзнавча робота наукової бібліотеки ХНУ, зокрема, 

формування колекції краєзнавчої літератури, підготовка 

бібліографічних та біобібліографічних посібників 

краєзнавчого характеру, популяризація праць викладачів 

університету, науково-дослідницька робота працівників 

бібліотеки]. 

 

Культурно-просвітницька діяльність 
 

150. Сологуб, Т. В. Культурно-просвітницька робота 

бібліотеки вищого навчального закладу / Т. В. Сологуб 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2007. – № 4. – С. 58 – 61. – [Основні 

форми культурно-просвітницької роботи в бібліотеці 

Кам’янець-Подільського державного університету]. 

151. Іщенко, Л. І. Матеріали до проведення 

літературознавчої години «Василь Стус. Розплата за талант» : 

6 січня 2008 р. – 70 років від дня народження В.С.Стуса (1938 

– 1985), українського поета і перекладача, правозахисника 

/ Л. І. Іщенко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – № 6. – С. 58 – 70. 

152. Леденева, Н. Д. Концептуальні засади просвітницької 

роботи наукової бібліотеки ХНУ / Н. Д. Леденева 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2008. – № 6. – С. 15 – 20. – [Основні 

теоретико-педагогічні засади виховної та просвітницької 

роботи зі студентами ХНУ. Визначені мета, завдання і 

принципи просвітницької роботи]. 

153. Мацей, О. О. Огляд просвітницької роботи бібліотек 
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ВНЗ обласного методичного об’єднання : За матеріалами 

звітної документації 2007 / О. О. Мацей // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2008. – № 6. – С. 6 – 14. – [Досвід проведення просвітницьких 

заходів бібліотеками Хмельницького обласного методичного 

об’єднання]. 

154. Мацей, О. О. Віртуальна виставка - нова послуга 

бібліотеки / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – № 6. – С. 21 – 

25. – [Конкретні практичні рекомендації по організації 

віртуальних виставок].  

155. Грінішина, І. І. Пропаганда естетичного виховання 

читачів засобами просвітницької роботи у бібліотеках вищих 

навчальних закладів / І. І. Грінішина // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2009. – № 8. – С. 64 – 68. – [Йдеться про проведення масових 

заходів в НБ КПНУ та про естетичне виховання читачів 

засобами просвітницької роботи]. 

156. Іщенко, Л. І. Українська класика в просвітницькій 

роботі НБ ХНУ (з досвіду роботи НБ ХНУ) / Л. І. Іщенко 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2012. – № 13 : Проблеми читання 

художньої літератури та її популяризація у бібліотеці вишу. – 

С. 31 – 38. – [Досвід сектора просвітницької роботи НБ ХНУ 

з популяризації читання за допомогою української класики]. 

157. Іщенко, Л. І. Книга на тлі доби / Л. І. Іщенко 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2012. – № 13 : Проблеми читання 

художньої літератури та її популяризація у бібліотеці вишу. – 

С. 6 – 11. – [Показана роль книги в житті людини. Розкрита 

діяльність сектора просвітницької роботи НБ ХНУ щодо 

пропаганди книги та читання серед студентської молоді, 

виховання культури читання]. 
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158. Шекенева, В. І. Світ життя і творчості Юрка 

Покальчука / В. І. Шекенева // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – № 

13 : Проблеми читання художньої літератури та її 

популяризація у бібліотеці вишу. – С. 45 – 54. – [Подано 

матеріал для проведення літературознавчої години про 

життєвий та творчий шлях письменника Юрія 

Володимировича Покальчука]. 

159. Вальчук, С. А. Сучасні аспекти культурно-

просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих 

навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки ХУУП) 

/ С. А. Вальчук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 17 : Матеріали 

науково-практичної конференції «Бібліотека ВНЗ як джерело 

інформаційного забезпечення наукового та навчального 

процесу». – С. 61 – 65. – [Висвітлено просвітницьку та 

виховну діяльність НБ ХУУП ]. 

160. Шекенева, В. І. Молодь. Просвітництво. Бібліотека 

/ В. І. Шекенева // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 17 : Матеріали 

науково-практичної конференції «Бібліотека ВНЗ як джерело 

інформаційного забезпечення наукового та навчального 

процесу». – С. 99 – 109. – [Просвітницька діяльність НБ 

ХНУ]. 

161. Вінскевич, А. Й. Патріотичне виховання студентської 

молоді. Досвід наукової бібліотеки Хмельницького 

університету управління та права / А. Й. Вінскевич 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 19 : Національно-

патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – 

С. 51 – 55. – [Розкрито діяльність НБ ХУУП в напрямку 

патріотичного виховання студентської молоді]. 

162. Дитинник, Л. В. Культурно-просвітницька та виховна 
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робота бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії / Л. В. Дитинник // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 19 : 

Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих 

закладів освіти. – С. 46 – 50. – [На прикладі бібліотеки ХГПА 

розкривається культурно-просвітницька та виховна робота 

книгозбірні вишу]. 

163. Молчанова, С. А. Національно-патріотичне виховання 

в бібліотеці вищої школи (на прикладі бібліотеки 

Хмельницького національного університету) 

/ С. А. Молчанова // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 19 : 

Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих 

закладів освіти. – С. 34 – 46. – [Детально висвітлюється 

діяльність НБ ХНУ в напрямку національно-патріотичного 

виховання студентської молоді]. 

164. Шаєвська, О. В. Формування духовності та 

патріотизму в молодіжному середовищі / О. В. Шаєвська 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 19 : Національно-

патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – 

С. 55 – 67. – [Сформульовано основні завдання виховання 

студентської молоді, визначено ідеї патріотизму та головні 

завдання у вихованні молоді]. 

165. Шекенева, В. І. Патріотичне виховання як фактор 

формування громадянської свідомості молоді / В. І. Шекенева 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 19 : Національно-

патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – 

С. 20 – 34. – [Вказана мета національного, громадянського й 

патріотичного виховання молоді, визначені форми 

національно-патріотичного виховання. Звертається увага на 

місце громадянсько-патріотичного виховання студентів на 
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сучасному етапі]. 

166. Диха, С. В. Віртуальна виставка як форма 

популяризації документів / С. В. Диха // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2019. – № 24 : Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи 

НБ ХНУ. – С. 17 – 29. – [Розглядається віртуальна виставка 

як нова форма популяризації документів. Досліджуються 

характерні риси та особливості віртуальної бібліотечної 

виставки, аналізуються підходи та вимоги щодо її організації. 

Подається характеристика віртуальних виставок, розміщених 

на сайті наукової бібліотеки Хмельницького національного 

університету]. 

167. Молчанова, С. А. Бібліотека закладу вищої освіти як 

центр формування здорового способу життя студентської 

молоді / С. А. Молчанова // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – № 24 : Сучасна 

бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ. – С. 37 – 49. – 

[Здійснено обгрунтування ролі і місця бібліотеки вишу як 

центру формування здорового способу життя студентів, 

розглянуто її можливості у підтримці ЗСЖ молоді, 

представлено досвід наукової бібліотеки Хмельницького 

національного університету. Автор наголошує, що для 

розв’язання даної проблеми книгозбірням за допомогою всіх 

їхніх ресурсів слід більшу увагу приділяти духовному 

розвитку молоді, який є передумовою та основою здоров’я]. 

168. Великосельська, О. М. Поєднання традиційних заходів 

та дистанційних інтерактивних методів у просвітницькій 

діяльності бібліотек України / О. М. Великосельська // 

Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2021. – № 26 : Бібліотеки ЗВО: 

завдання, проблеми та шляхи їх вирішення. – С. 45 – 56. – 

[Представлений досвід просвітницької діяльності 

книгозбірень України в період карантинних обмежень]. 



51 

Мовний етикет та культура спілкування 

 

169. Марчак, Т. Ф. Культура спілкування і мовний етикет / 

Т. Ф. Марчак // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – № 2. – С. 20 – 29. – [В 

консультації зав. відділу обслуговування на абонементах 

бібліотеки ХНУ наведені вимоги до етики сучасного 

бібліотекаря та розглянуто конкретні ситуації з бібліотечної 

практики мовного етикету в бібліотеці]. 

170. Міль, Л. І. Типи поведінки бібліотекарів та читачів. 

Бібліотекарі «корисні та шкідливі» / Л. І. Міль // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2005. – № 2. – С. 30 – 40. – [В консультації бібліотекаря 

відділу абонементу бібліотеки ХНУ визначені стереотипи 

поведінки бібліотекарів та користувачів в процесі 

бібліотечного обслуговування. Скориставшись наведеним 

тестом «Рівень вашої самооцінки» під час занять з 

підвищення кваліфікації, працівники відділів обслуговування 

зможуть покращити власні ділові якості, необхідні в роботі]. 

171. Великосельська, О. М. Психологічні особливості 

індивідуального спілкування в бібліотеці / О. М. 

Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – № 9. – С. 21 – 30. – 

[Висвітлені проблеми бібліотечного спілкування, визначені 

особливості індивідуального спілкування в книгозбірні та 

психологія читача і бібліотекаря]. 

172. Великосельська, О. М. Психологічні особливості 

індивідуального спілкування в бібліотеці / О. М. 

Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – № 9. – С. 21 – 30. – 

[Висвітлені проблеми бібліотечного спілкування, визначені 

особливості індивідуального спілкування в книгозбірні та 

психологія читача і бібліотекаря]. 
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173. Іщенко, Л. І. На допомогу виступаючому. Деякі 

нотатки щодо підготовки виступу / Л. І. Іщенко // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2010. – № 9. – С. 6 – 11. – [Практичні поради щодо підготовки 

публічного виступу: ретельна підготовка виступу, подолання 

страху перед аудиторією, тон виступу тощо]. 

174. Майструк, С. В. Як потрібно готуватися до виступу і як 

потрібно виступати (теоретичні поради) / С. В. Майструк // 

Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2010. – № 9. – С. 11 – 20. – [Теоретичні 

поради як добре підготувати виступ, навчитись правильно та 

гарно говорити. Визначені показники вдалої побудови 

виступу]. 

175. Мацей, О. О. Мовний етикет та оформлення ділових 

паперів / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – № 9. – С. 45 – 

53. – [Викладені правила мовного етикету. Культура 

мовлення бібліотекаря: привітання, подяка, спілкування 

підлеглого та керівника, телефонна розмова, означення часу. 

Вимоги до оформлення ділових паперів: поля документу, 

основні реквізити (дата, підпис), нумерація сторінок тощо]. 
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Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка: пріоритетні напрями та перспективи діяльності в 

сучасних умовах / Л. Ф. Філінюк // Бібліотека в освітньому 
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просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – № 

8. – С. 6 – 17. – [Розкриваються пріоритетні напрями 

діяльності НБ КПНУ в сучасних умовах, пошуки шляхів і 

засобів удосконалення бібліотечного та інформаційно-

бібліографічного забезпечення підготовки фахівців і 

здійснення наукових досліджень, трансформації її у сучасний 

науково-інформаційний центр]. 

206. Прокопчук, В. С. Деякі аспекти інноваційної діяльності 

наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка / В. С. Прокопчук, 

Л. Ф. Філінюк // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – № 10 : Інноваційна 

діяльність бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – 

С. 15 – 31. – [Інноваційна політика та діяльність бібліотеки 

університету]. 

207. Веселовська, О. В. Видавнича діяльність наукової 

бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка / О. В. Веселовська 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги 

часу. – С. 55 – 62. – [Визначені основні напрямки видавничої 

діяльності бібліотеки. Видання бібліографічного покажчика 

«Бюлетень з проблем вищої школи»; «Календаря знаменних і 

пам’ятних дат Кам’янець-Подільського»; серії покажчиків 

«Постатті в освіті і науці» та ін.]. 

208. Клімчук, Т. П. Роль моніторингу книгозабезпеченості в 

сучасних умовах / Т. П. Клімчук // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 

12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні 

технології та вимоги часу. – С. 81 – 87. – [Висвітлено досвід 

роботи НБ Кам’янець-Подільського національного 

університету в напрямку моніторингу книгозабезпеченості в 
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сучасних умовах]. 

209. Опря, Т. М. Фонд довідково-бібліографічних видань 

наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка: стан та перспективи 

/ Т. М. Опря // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги 

часу. – С. 87 – 95. – [Роль довідково-бібліографічного фонду 

в процесі наукового пошуку. Раритетні та сучасні довідково-

бібліографічні видання у фонді НБ КПНУ]. 

210. Соловйова, Н. О. Систематизація документів за 

таблицями ББК / Н. О. Соловйова, О. В. Литвиненко 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги 

часу. – С. 62 – 68. – [Висвітлюється питання систематизації 

документів як одного із методів їхньої аналітико-синтетичної 

обробки]. 

211. Шахова, М. І. Управління колекцією електронних 

ресурсів у науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

/ М. І. Шахова // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги 

часу. – С. 38 – 43. – [Розглядаються питання удосконалення 

управління колекцією електронних ресурсів у бібліотеці 

вищого навчального закладу з використанням сучасних 

бібліотечних процесів, ступінь їх впливу на ефективність 

задоволення інформаційних потреб користувачів]. 

212. Прокопчук, В. С. Бібліотечна рада університетської 

книгозбірні: стан, результативність та проблеми діяльності 

/ В. С. Прокопчук, С. О. Кантлін // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 
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17 : Матеріали науково-практичної конференції «Бібліотека 

ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та 

навчального процесу». – С. 30 – 41. – [Діяльність Бібліотечної 

ради Кам’янець-Подільського національного університету ім. 

І. Огієнка, її вплив на удосконалення роботи наукової 

бібліотеки університету]. 

213. Прокопчук, В. С. Видавнича діяльність наукової 

бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка / В. С. Прокопчук, 

С. О. Кантлін // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 18 : Видавнича 

діяльність бібліотек Хмельниччини. – С. 6 – 17. – [У статті 

аналізується видавнича діяльність наукової бібліотеки 

Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка]. 

214. Прокопчук, В. С. Бібліотечне краєзнавство: сутність та 

перспективи : на прикладі наукової бібліотеки Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

/ В. С. Прокопчук // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – № 21 : 

Бібліотечне краєзнавство. – С. 16 – 32. – [На прикладі 

наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка розкриваються основні 

напрями, форми і методи бібліотечного краєзнавства]. 

215. Климчук, Л. В. Участь бібліотеки Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

у корпоративних проектах / Л. В. Климчук // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2017. – № 23 : Корпоративна діяльність як засіб підвищення 

ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та 

оптимізація бібліотечної справи. – С. 32 – 37. – [Розкрито 

переваги корпоративної діяльності бібліотек. Висвітлено 

досвід співпраці бібліотеки університету у спільних проєктах 
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з науковою бібліотекою Хмельницького національного 

університету та державною науково-педагогічною 

бібліотекою України ім. В.О.Сухомлинського]. 

 

Публікації працівників бібліотеки 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
 

216. Дитинник, Л. В. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії в інформаційному забезпеченні потреб 

студентів та науковців / Л. В. Дитинник // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2007. – №4. – С. 29 – 31. 

217. Дитинник, Л.В. Працюємо задля формування 

духовного потенціалу нації / Л. В. Дитинник // Бібліотека в 

освітньому просторі. – 2010. – № 10 : Інноваційна діяльність 

бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – С. 56 – 58. 

– [Інновації в просвітницькій роботі бібліотеки Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії]. 

218. Дитинник, Л. В. Комплектування бібліотечних фондів 

академічної бібліотеки: історія і сучасність / Л. В. Дитинник 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 27 – 30. – [Комплектування фонду бібліотеки 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

традиційними та електронними джерелами інформації. 

Впровадження та використання в комплектуванні 

автоматизації, новітніх інформаційних технологій]. 

219. Підгурська, Н. М. Комплектування бібліотечного 

фонду як основа бібліотечно-інформаційного забезпечення 

самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів / Н. 

М. Підгурська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 
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бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 43 – 47. – [Комплектування фонду бібліотеки 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії з різних 

джерел комплектування, задоволення інформаційних запитів 

користувачів]. 

220. Дитинник, Л. В. Роль бібліотеки вищого навчального 

закладу в організації навчально-виховного процесу / Л. В. 

Дитинник // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 17 : Матеріали науково-

практичної конференції «Бібліотека ВНЗ як джерело 

інформаційного забезпечення наукового та навчального 

процесу». – С. 52 – 55. – [Досвід діяльності бібліотеки 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії зі сприяння 

організації навчально-виховного процесу вишу]. 

221. Дитинник, Л. В. Видавнича діяльність бібліотеки 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / Л. В. 

Дитинник // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 18 : Видавнича діяльність 

бібліотек Хмельниччини. – С. 23 – 30. – [Розкривається весь 

спектр видавничої діяльності бібліотеки Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії]. 

222. Дитинник, Л. В. Культурно-просвітницька та виховна 

робота бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії / Л. В. Дитинник // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – № 19 : 

Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих 

закладів освіти. – С. 46 – 50. – [На прикладі бібліотеки ХГПА 

розкривається культурно-просвітницька та виховна робота 

книгозбірні вишу]. 

223. Дитинник, Л. В. Бібліотека ХГПА: від витоків до 

сьогодення / Л. В. Дитинник // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – № 23 

: Корпоративна діяльність як засіб підвищення ефективності 
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використання ресурсної бази бібліотек вишів та оптимізація 

бібліотечної справи. – С. 13 – 24. – [Історія становлення та 

розвитку бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії (формування фонду, штату, структура бібліотеки, 

впровадження новітніх технологій)]. 

224. Шоробура, І. М. Вітальне слово до учасників науково-

практичного семінару / І. М. Шоробура // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2017. – № 23 : Корпоративна діяльність як засіб підвищення 

ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та 

оптимізація бібліотечної справи. – С. 6 – 9. – [Про основні 

завдання та місію бібліотеки навчального закладу]. 

 

Публікації працівників бібліотеки 

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту 
 

225. Івах, О. С. Інформаційно-бібліотечна система 

Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного 

інституту / О. С. Івах // Бібліотека в освітньому просторі : 

інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – № 10 : 

Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти 

Хмельниччини. – С. 58 – 65. – [Інновації в бібліотечно-

інформаційній системі бібліотеки Хмельницького 

кооперативного торгівельно-економічного інституту]. 

226. Івах, О. С. Технології комплектування фондів бібліотек 

ВНЗ / О. С. Івах // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. 

бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 11 – 19. – [Комплектування фонду бібліотек ВНЗ 

традиційними та електронними джерелами інформації. 

Правове забезпечення комплектування фондів. 

Перспективний та оперативний плани комплектування]. 
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227. Івах, О. С. Наукова робота як складова діяльності 

бібліотеки ВНЗ / О. С. Івах // Бібліотека в освітньому 

просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 17 

: Матеріали науково-практичної конференції «Бібліотека ВНЗ 

як джерело інформаційного забезпечення наукового та 

навчального процесу». – С. 16 – 30. – [Висвітлено аспекти 

наукової діяльності бібліотеки Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту]. 

 

Публікації працівників бібліотеки 

Хмельницького політехнічного коледжу 
 

228. Фастишевська, К. М. Впровадження новітніх 

інформаційних технологій в практику роботи книгозбірні 

ХПК з організації бібліотечних фондів / К. М. Фастишевська 

// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – 

Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 12 : Комплектування 

бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. 

– С. 95 – 100. – [Автоматизація усіх процесів бібліотеки 

Хмельницького політехнічного коледжу на основі 

програмного забезпечення «УФД. Бібліотека»]. 

229. Фастишевська, К.М. Формування фонду бібліотеки 

вишу як фактор впливу на якість задоволення інформаційних 

потреб користувачів / К. М. Фастишевська // Бібліотека в 

освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 

2014. – № 17 : Матеріали науково-практичної конференції 

«Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення 

наукового та навчального процесу». – С. 56 – 60. – 

[Висвітлено досвід діяльності бібліотеки Хмельницького 

політехнічного коледжу]. 
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Публікації працівників наукової бібліотеки 

Подільського державного аграрно-технічного 

університету 
 

230. Малина, Л.І. Наукова бібліотека Подільського 
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