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Медіа-та інформаційна грамотність: новий функціонал бібліотек: 

інформ. список для організаторів дитячого читання. Вип. 2 / Миколаївська 
обл.  б-ка для дітей  ім. В. О. Лягіна; уклад.  В. Є. Щербак. – Миколаїв: 2015. 
– 20 с.  
 

 

 

 
У список включено статті, сценарії бібліотечних уроків які друкувалися у 

періодичних виданнях і надійшли в Миколаївську обласну бібліотеку для 
дітей у червні – грудні 2015 року.  
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Шановні колеги! 
 

Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна 
підготувала інформаційний список літератури, 
який знайомить з новими публікаціями  щодо 
питань впровадження в роботу бібліотек нових  
інформаційних технологій. Другий випуск списку 
включає літературу, яка надійшла у II півріччі 
2015 року до нашої бібліотеки.  

Список допоможе:  
 Зорієнтуватися у сучасних підходах до формування медіа та 

інформаційної культури користувачів.  
 Визначитися з комплексом форм і методів організації 

цілеспрямованої інформаційної освіти, покликаної формувати у користувачів 
цілісну систему знань і вмінь роботи з інформацією для забезпечення 
навчальної та самоосвітньої діяльності.  

 Познайомитися з досвідом роботи бібліотек України і зарубіжжя з 
цього питання.  

Список складено на основі джерельної бази Миколаївської обласної 
бібліотеки для дітей та ресурсів Інтернет. 

Публікації подано за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій. 

 
Аліференко І.  Електронна бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. 

Короленка: [досвід роботи] / І. Аліференко // Бібл. планета. – 2015. - №3. – С. 
27 – 29. 

 

Артеменко Н. М. Книга та комп’ютер в інформаційному суспільстві: 
сучасне й майбутнє / Н.М. Артеменко // Шк. бібліотекар. – 2015. - №11. – С. 
14 – 18 

Досвід роботи шкільного бібліотекаря по проведенню для  учнів 10 
класу  уроку-проекту, під час якого підлітки ведуть серйозну розмову про 
роль книги, бібліотеки та комп’ютера в інформаційному суспільстві. 

 

Благушина Л. Бібліотечні уроки як засіб формування основ 
інформаційної культури школярів / Л. Благушина // ШБІЦ (Бібліотечна 
робота). – 2015. - №9. – С. 46 – 47. 

 

Бондаренко В. Електронні бібліотеки в контексті дискантного 
обслуговування користувачів /В. Бондаренко // Вісник Кн. палати. – 2015. - 
№6. – С. 15 – 18. 

Автор у статті досліджує функціонування електронних бібліотек як 
складової дискантного обслуговування. Розкриває суть і специфіку 
дискантного обслуговування за допомогою електронних бібліотек. 

 

Борсук В. Формування інформаційної та комунікативної 
компетентностей учнів в умовах оновлення змісту освіти / В. Борсук // ШБІЦ 
(Бібліотечна робота). – 2015. - №10. – С. 25. 
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 Надається бібліографічний список публікацій в періодичній пресі, які 
стосуються питань формування інформаційної та комунікаційної 
компетентностей учнів. Список може використовуватися в роботі 
шкільних бібліотекарів для бібліотечно-інформаційного обслуговування 
педагогічного колективу. Бібліографічний список розміщено на компакт-
диску. 
 

 Вербова В. Вибіркове розповсюдження інформації: теорія та досвід 
впровадження в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / В. Вербова // 
Вісник Кн. палати. – 2015. - №7. – С. 24 – 27. 
 Аналізується теоретичний підхід до проблеми вибіркового 
розповсюдження інформації в Україні та зарубіжних країнах. Висвітлено 
результати діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
ім. В. О. Сухомлинського із впровадження системи вибіркового 
розповсюдження інформації для інформаційно-бібліографічного 
забезпечення індивідуальних та групових абонентів. 
 

Головко В. Б. «Книга та комп’ютер в інформаційному суспільстві» 
(бібл. урок-діалог для 9-х кл.) / В. Б. Головко // Шкіл. бібліотекар. – 2015. - 
№7. – С.9 – 11. 

 

Глазунова Л. В. Нові формати книг і форми їх рекомендації читачам. 
Частина перша. Фліпбук, фанбук / Л. В. Глазунова // Шк. бібліотекар. – 2015. - 
№1. – С.13 – 15. 

 

 Глазунова Л. В. Нові формати книг і 
форми їх рекомендації читачам. Частина 
друга. ЗІН (ЕЗІН) / Л. В. Глазунова // Шк. 
бібліотекар. - №2. – С. 5 -9. 

 

 Глазунова Л. В. Нові формати книг і 
форми їх рекомендації читачам. Частина 
третя. Фліпбук / Л. В. Глазунова // Шк. 

бібліотекар. – 2015. - №6. – С. 4 – 10. 
 

Глазунова Л. В. Нові формати книг і форми їх рекомендації читачам. 
Частина четверта. Артбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. - 
№8. – С. 2 – 9. 

 
Головащенко Т. Бібліотека та інформаційна культура читачів: [ досвід 

роботи ] / Т. Головащенко // ШБІЦ (Повне видання). – 2015. - №11. – С.99 – 
101. 

 

Давидова І. Знання та організаційна пам’ять у системі / І. Давидова // 
Вісник Кн. палати. – 2015. - №9. – С. 35 – 37. 

У статті розглянуто феномен управління знаннями як стратегічний 
напрям розвитку інформаційного менеджменту. 
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Деменнікова Т. В. Бібліотечно-інформаційна грамотність -  складова 
інформаційної культури студента / Т. В. Деменнікова, О. В. Ізмайлова // Шкіл. 
б-ка. – 2015. - №8. – С. 35 – 38. 

 

Жабін А. Соціальні медіа в бібліотеках США / А. Жабін // Вісник Кн. 
палати. – 2015. - №6. – С. 20 – 23. 

 

Запорожець О. О. Бібліотечний воркшоп як метод упровадження 
інтерактивних технологій: [практичний досвід] / О.О. Запорожець // Шкіл. 
бібліотекар. – 2015. - №7. – С. 3. – 6. 

 

 Зоріна Н. Авторитетний файл предметних заголовків як засіб 
організації тематичного пошуку в електронному каталозі / Н. Зоріна // Вісник 
Кн. палати. – 2015. - №9. – С. 29 – 34. 
 

Іванова Я. Інформаційні жанри бібліотечної журналістики: особливості 
та структура / Я. Іванова // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2015. - №7. – С. 12 – 
19. 

Досвід роботи міського методичного центру (м. Славутич) по 
проведеню майстер-класу школи майстерності бібліотечного працівника. 
Даються тези виступу автора, які 
можуть бути використані шкільними 
бібліотекарями для створення 
інформаційних матеріалів з метою 
популяризації бібліотеки, розширення 
бібліотечних фондів, заохочення 
школярів до читання та збагачення 
власного професійного досвіду. 

 
Іванова Я. Основні вимоги до змістовного, естетичного та технічного 

оформлення веб-сайта / Я. Іванова //ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2015. - № 
12. – С. 35-37. 

Публікація містить основні вимоги і рекомендації для створення і 
підтримки шкільних сайтів в мережі Інтернет. Автор надає конкретні 
практичні поради, які можна використати для підвищення ефективності 
сайта. 

 

Ільченко А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах 
ОУНБ / Бібл. планета. – 2015. - №3. – С. 25 – 27. 

 

Киричок Т. Електронні навчальні видання сучасного вищого 
навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення /    
Т. Киричок, Н. Фіголь, Г. Лоза // Вісник Кн. палати. – 2015. - №9. – С. 38 - 40. 

 

Киричук Л. Створення Web-сторінки для шкільної бібліотеки: практична 
рекомендація / Л. Киричук // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2015. - №9. – С.51 
– 52. 
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Кулик Є. Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-
інформаційного обслуговування юнацтва / Є. Кулик // Бібл. вісник. – 2015. - 
№3. – С.23 – 28. 

У статті досліджується практика застосування українськими 
бібліотеками технологій Веб 2.0 з метою бібліотечно-інформаційного 
обслуговування юнацтва. Розглянуто он-лайнові сервіси Державної та 
обласних бібліотек для юнацтва. 

 

Кучеренко Л. Інформаційний ресурс української газетної періодики (за 
матеріалами бази даних державної бібліографії «Літопис газетних статей» за 
2014 р.) / Л. Кучеренко // Вісник Кн. палати. – 2015. - №9. – С.3 – 13. 

 

Лемеш О. І. Турнір знавців довідкової літератури / О.І. Лемеш // Шкіл. б-
ка. – 2015. - №7. – С.28  - 30. 

 

Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: 
семантичні веб-технології для бібліотек / К. Лобузіна // Бібл. вісник. – 2015. - 
№3. – С.18 – 23. 

 

Мар’їна О. Бібліотека в епоху розвитку технологій Web 3.0 /О. Мар’їна // 
Вісник Кн. палати. – 2015. - №7. – С. 18 - 20. 

Досліджено розвиток мережі першого, другого і третього покоління 
Веб; визначено важливість і значення семантичних технологій для 
бібліотек. 

 

Марченко Н. Вітчизняні електронні ресурси, присвячені книзі для дітей 
і дитячому читанню: принципи та тенденції формування (зі скороченням) / Н. 
Марченко //ШБІЦ (Повне видання). – 2015. - №11. – С.86 - 89 

 

Матвійчук О. Є. Бібліоігри / О. Є. Матвійчук // Шкіл. б-ка. – 2015. - №7. – 
С. 2 – 4. 

 

Медведєва В. Інформаційно-комунікаційні 
технології у практиці бібліотечної діяльності / В. 
Медведєва //Вісник Кн. палати. – 2015. - №10. – С. 23 
– 25. 

У статті приділено увагу аналізові змін в 
інформаційній сфері, що відбулися в період значного 
посилення глобальних впливів, а також факторів, 
пов’язаних зі зростанням значення інформатизації 
суспільства. що зумовило розвиток інформаційно-
комунікативних технологій в сучасній бібліотеці. 

 

Попик В. Формування національного науково-інформаційного 
простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та 
інформаційних центрів України / В. Попик // Бібл. вісник. – 2015. - №3. – С.3 – 
11. 

У статті обґрунтовується необхідність інтеграції зусиль 
спеціалізованих наукових бібліотек, науково-дослідних установ та 
інформаційних центрів щодо формування національного науково-
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інформаційного простору як сукупності інформаційних ресурсів, 
технологій, інформаційних зв’язків, інфраструктур, середовища 
інформаційних комунікацій. 

 

Правила користування електронними читанками (рідерами) у 
бібліотеці: рекомендовано Президією УБА, протокол №2 від 04.04. 2013 р. // 
Шкіл. б-ка. – 2015. - №11. – С.16-17. 
 

Рабош А.  Електронна газета як засіб самовираження бібліотеки: 
[досвід роботи] / А. Рабош // Бібл. планета. – 2015. - №3. – С. 12-13. 

 

Ростовцев С. Закордонний досвід інтернет-маркетингової діяльності 
бібліотек / C. Ростовцев // Вісник Кн. палати. – 2015. - №7. – С. 49 – 52.  

 

Руденко Т. Д. Комп’ютерна бібліотека: бібл. інтегрований урок-діалог 
для 10 кл. // Шкіл-б-ка плюс. – 2015. - №5-6. – С.27-28. 

 

Сенченко О. Інформаційні війни як фактор трансформації соціальних 
систем /О. Сенченко // Вісник Кн. палати. – 2015. - №9. – С. 40 – 46. 

У статті здійснено аналіз 
загострення протиборств між різними 
соціальними системами, охоплюючи 
державні і недержавні суб’єкти, 
спричинених умовами ускладнення 
соціальної, економічної, політичної і 
культурної реальності. 

 

 Співак І. М. Використання 
соціальної мережі «В Контакті» у роботі 
шкільної бібліотеки: [досвід роботи] / І. М. 
Співак // Шкіл. б-ка. – 2015. - №8. – С. 29 – 30. 

Сташенко Т. Робота бібліотечного активу / Т. Сташенко // ШБІЦ 
(Бібліотечна робота). – 2015. - №9. – С. 48 – 50. 

Автор знайомить з досвідом роботи членів бібліотечного активу, які 
допомагають бібліотекарю проводити бібліотечні уроки в школі. Додаток 
дає план занять з основ бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1 – 11 
класів. 

Степаненко Т. П. «Без учебников, друзья, нам прожить никак нельзя» 
(праздник учебника для 1 – 4 классов) /     Т. П. Степаненко // Шкіл. 
бібліотекар. – 2015. - №7. – С.34 – 38. 
 

Суховірська О. А. Ерудити інформаційного пошуку: конкурс / О.А. 
Суховірська // Шкіл. б-ка. – 2015. - №7. – С. 7 – 9. 
 

Трачук Л. Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах 
обласних універсальних наукових бібліотек України / Л. Трачук // Вісник Кн. 
палати. – 2015. - №7. – С.33 – 37. 
 У статті досліджено визначення та критерії формування 
електронних бібліотек як сучасних інформаційних ресурсів. Розглянуто 
співвідношення понять «електронна бібліотека» та «електронна 
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колекція». Проаналізовано сайти обласних універсальних наукових 
бібліотек України. 
 

Фещук Л. Як писати реферат: поради бібліотекаря: практична 
рекомендація / Л. Фещук // ШБІЦ (Бібліотечна робота). – 2015. - №8. – С. 15 – 
17. 

 
Інтернет Ресурси 

 

АУП та Фонд Конрада Аденауера презентували аналітичний звіт 
«Український медіаландшафт - 2015» [Електронний ресурс] // Media Sapiens : 
[веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу : 
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/books/aup_ta_fond_konrada_adena
uera_prezentuvali_analitichniy_zvit_ukrainskiy_medialandshaft2015/ 

Використання мультимедійних та інтерактивних технологій в практиці 
бібліотек [Електронний ресурс] // Миколаївська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. О. Гмирьова : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим 
доступу : http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/component/content/article/80-
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