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ВИМІРЮВАННЯ В БІБЛІОТЕКАХ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ 

РОБОТИ Інтернет-конференція, 6–10 червня 2017 р., м. Харків / НБ ХНУРЕ  

У збірнику представлено  доповіді учасників інтернет-конференції 

«Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи» яка 

проходила на сайті наукової бібліотеки Харківського національного 

університету радіоелектроніки 6–10 червня 2017 року. 

У збірник увійшли доповіді, в яких зосереджено увагу на актуальних питаннях 

соціально-економічного розвитку, фінансової стабільності держави, 

менеджменту та управління проектами, розвитку банківської системи, 

ефективності використання маркетингового інструментарію та сучасних 

інформаційних технологій в економіці та управлінні, удосконаленні методики 

та організації обліково-аналітичної роботи, проблемах сільськогосподарського 

виробництва, перспективах розвитку туризму, використання сучасних 

технологій будівництва, водопостачання та водовідведення, геодезії та 

землевпорядкування, проблемах юридичної науки і практики, соціології, 

психології та соціальної роботи, гуманітарних аспектах розвитку України на 

сучасному етапі. 

Збірник може бути корисним студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам, 

... 

Матеріали надруковані мовою оригіналу в авторській редакції.  

За зміст матеріалів, достовірність фактологічних і статистичнихнаведених 

даних несуть відповідальність автори публікацій. 
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Білоус В. С.  

Бібліотечні сервіси на допомогу адаптації університетської науки у 

глобальний інформаційний простір 

Влащенко Л. Г., Оре Т. А. 

Кількісна і якісна оцінка стану навчально-методичного забезпечення у 

внз: досвід ХНУРЕ 

Влащенко Л. Г., Шахова И. Э. 
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Вороніна Р. В. 

Комунікативна компетентність в системі бібліотечного обслуговування: 

загальні питання 

Гетьманова Т. О.  

Особливості проявів конфліктних ситуацій та шляхи їх вирішення на 

прикладі наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

Головянко М. В., Шевченко О. Ю., Тітова Л. В. 

Відкрита електронна платформа забезпечення якості вищої освіти – 
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Грищенко Т. Б., Нікітенко О. М. 

Вимірювання в бібліотеці: системний підхід  

Давыдчук А. В.  

http://openarchive.nure.ua/handle/document/3724
http://openarchive.nure.ua/handle/document/3724
http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/3668/3/B_VSPU_Bilous_VS.pdf
http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/3668/3/B_VSPU_Bilous_VS.pdf


Применение библиометрических данных в библиотечной практике 

Етенко Н. Ю., Аврамова І. П. 
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Використання процесу перереєстрації для аналізу вивчення фонду та 
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Рейтингове оцінювання роботи як важливий елемент кадрового 
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Кобітович Ю. В.  

Моделювання поведінки користувачів електронної бібліотеки: на прикладі 

сайту науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) 

Ковалѐва В. Н.  

Сотрудничество пользователей с библиотекарями в целях повышения 

качества обслуживания 

Копанєва В. О.  

Наукометрія у вищому навчальному закладі 

Король Т. П.  

Терминология и определение библиометрических показателей 

Костирко Т. М., Мігунова Т. С., Корольова Т. Д. 



Ефективність та якість діяльності НБ НУК імені адмірала Макарова: 

стратегічні підходи  

Крамаренко М. С., Ганзюк Т. О. 

Роль електронних читальних залів у процесі задоволення інформаційних 

потреб користувачів бібліотек внз  

Лузанова В. Є.  

Технология проверки фонда как составляющая анализа фонда библиотеки 

вуза 

Малютіна О. Ф. 

Сучасна бібліотека в умовах розвитку інформаційного суспільства  

Матвєєва О. В., Юнаковська В. В. 

Обслуговування читачів університетської бібліотеки цифровим контентом 

Нікітенко О. М., Плеченко Н. В. 

Оцінювання рейтингу науковців за відображеннями у наукометричних 

базах даних 

Ніколаєвський В. М., Омельченко В. В.  

Соціологічні дослідження у бібліотечній практиці: аналіз типових помилок 

при формулюванні запитань 

Павленко Т. Б.  

Апаратно-програмне забезпечення онлайнової репрезентації друкованого 

надбання 

Починкова М. М. 

Особливості співробітництва між бібліотекарями та студентами в 

евакуйованому внз (на прикладі наукової бібліотеки ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка”)  



Рибальченко О. М.  

Інформаційна компетентність користувачів бібліотеки - важлива складова 

інформаційної культури 

Рудзский Л. З.  

О некоторых примерах на ниве практических образовательных 

технологий для сотрудников библиотек 

Таран О. Н., Москалева М. В. 

Мониторинг читательских предпочтений  

Шевцова Ю. О. 

Бібліометричний аналіз періодики бібліотечного профілю: зарубіжний 

досвід  

Шевченко Н. И.  

Открытый доступ к фонду научной литературы, как элемент системы 

обслуживания и приближение ресурсов к читателям 

Шевченко Т. Є. , Борисова Т. В. 

Ефективність і оцінка якості функціонування електронного каталога 

бібліотеки внз 

Шелякіна І. О.  

Особливості організації роботи наукової бібліотеки навчального закладу в 

умовах евакуації (на прикладі наукової бібліотеки ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка”) 

Шемаєва Г. В. 

Вимірювання якості діяльності бібліотек внз: зарубіжний досвід 

Шикаленко Т. О.  



Виявлення мотивів та стимулів персоналу бібліотеки до професійної 

діяльності: (за результатами анкетування) 

 


