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ВІД УКЛАДАЧІВ
Бібліографічний покажчик присвячено до 60-річчя від дня народження
бібліографознавця, педагога, кандидата педагогічних наук, професора, Члена
Президії Української бібліотечної асоціації, Заслуженого працівника культури
України.
Він відбиває основний творчий доробок вченої, що складає понад 150
наукових публікацій та навчально-методичних розробок. Представлені матеріали
висвітлюють її багаторічну науково-дослідну, науково-організаційну та
науково-педагогічну діяльність, а також вагомий внесок в українську бібліотечну
справу та бібліографію.
Посібник дозволяє простежити розвиток наукових інтересів В. В.
Загуменної.
Працювала
над
теоретико-методологічними
проблемами
бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек,
національної
бібліографії, бібліотечно-інформаційного обслуговування,
дослідниця зверталася до проблем інформаційно-бібліотечної освіти в Україні і
світі, Першою в Україні на теоретичному рівні звернулась до проблем адвокації у
бібліотечній галузі.
До покажчика увійшли авторські публікації й навчально-методичні
розробки, статті з фахових періодичних видань і наукових збірок, тези доповідей,
виступи на конференціях, монографії, рецензії та видання де В. В. Загуменна була
науковим редактором, дисертації, де В. В. Загуменна була офіційним опонентом,
електронні публікації.
Видання складається з п’яти розділів : „Хронологічний покажчик
публікацій В. В. Загуменної‖, „Кандидатські дисертації, захищені під
керівництвом професора В. В. Загуменної‖, „Перелік дисертацій, на які В. В.
Загуменна здійснювала опопонування‖, „Перелік монографій та навчальної
літератури, на які В. В. Загуменна здійснювала рецензування‖, „Література про
життя та діяльність В. В. Загуменної‖.
До довідкового апарату входять : передмова „від укладачів‖, вступна
стаття, іменний покажчик.
Вступна стаття президента УБА, кандидата педагогічних наук, доцента
заслуженого працівника культури України І. О. Шевченко та віце-президента
УБА, доктора історичних наук, доцента, заслуженого працівника культури
України В. С. Пашкової „ Загуменна Віра Вікторівна (до 60-річчя з дня
народження)‖, висвітлює життя та її творчу діяльність.
„Хронологічний покажчик публікацій В. В. Загуменної‖ включає
бібліографічні відомості про дисертації, автореферати дисертацій, монографії,
бібліографічні покажчики, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті із
збірників, матеріалів наукових конференцій, фахових журналів за 1985–2014 рр.,
видані в Україні. Матеріали згруповано за прямою хронологією, а в межах року за
абеткою.
Розділи „Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом проф. В.В.
Загуменної‖, „Перелік дисертацій, на які В. В. Загуменна здійснювала
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опопонування‖, „Перелік монографій та навчальної літератури, на які В. В.
Загуменна здійснювала рецензування‖, подають відповідні дисертації, монографії,
навчальні посібники розташовані за абеткою.
„Література про життя та діяльність В. В. Загуменної‖ містить довідкові
матеріали про вчену, статті, посилання та рецензії на її праці. Матеріал
розташовано за алфавітом. Бібліографічні описи містять короткі анотації, при
потребі вказано сторінки, на яких згадуються праці В. В. Загуменної або інші
відомості про неї.
Більшість матеріалів у покажчику звірено de visu, бібліографічний опис
здійснено за чинними в Україні державними стандартами. Записи в
бібліографічному покажчику мають суцільну нумерацію, що сприяє більш
зручному використанню іменного покажчика, в якому подано посилання до
відповідних номерів записів.
В Іменному покажчику відображено всі прізвища, які зустрічаються в
основному тексті видання. Персоналії подано в круглих дужках. Видання
розраховано на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів,
спеціалістів з бібліотекознавства та бібліографії.

Укладачі: О.І. Кузьменко, О.М. Пашков, В.В. Пижевська
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ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА
(ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Загуменна Віра Вікторівна - український бібліографознавець,
бібліограф, бібліотекознавець, педагог. Кандидат педагогічних наук
(1992), доцент (1993), професор (1997), член Президії Української
бібліотечної асоціації (2001-2014), Заслужений працівник культури
України (2008).
Закінчила бібліотечний факультет Харківського державного
інституту культури (нині Харківська державна академія культури),
отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф технічних бібліотек вищої
кваліфікації» (1975).
Професійний шлях розпочала 1975 р. зав. читальною залою в
Артемівській районній бібліотеці (Донецька область). У 1976-1977 рр.
працювала ст. бібліографом відділу інформації НДІ «Квант» у м. Києві.
З 1977 р. працювала в науковій бібліотеці Київського державного
інституту культури (КДІК, нині Національний університет культури і
мистецтв - КНУКіМ) спочатку старшим бібліографом, потім зав.
довідково-бібліографічним відділом. У 1983-1986 рр. В.В. Загуменна
навчалася в аспірантурі КДІК. З 1986 р. вона працювала на кафедрі
загального бібліографознавства викладачем, з 1992 р.- доцентом, а в
1996 – 2006 рр. - зав. кафедри бібліографознавства, професором. З
лютого 1998 по 2000 р. Віра Вікторівна працювала деканом факультету
інформаційних систем і бібліотекознавства КНУКіМ, а з 2006 р.
перейшла на роботу до Національної академії керівних кадрів культури
і мистецтв (НАКККіМ), де обіймає посаду професора.
В.В. Загуменна захистила кандидатську дисертацію з проблем
бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек
у Московському інституті культури (1992), отримала міжнародний
сертифікат про присудження вченого ступеня на рівні доктора філософії в
педагогічних науках (НС № 030253, 1997).
Професор
В.В.
Загуменна
працювала
над
теоретикометодологічними
проблемами
бібліографічного
забезпечення
комплектування фондів наукових бібліотек, підготовки бібліотечноінформаційних фахівців, була укладачем бібліографічних покажчиків.
Першою в Україні на теоретичному рівні почала досліджувати проблеми
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адвокації у бібліотечній галузі. Вона є автором понад 150 публікацій із
питань бібліотекознавства, бібліографії, бібліотечно-інформаційної
освіти, зокрема, книг: «Зарубіжна бібліографія: навч. посібник» (1997);
Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика
―Бакалавр‖
Спеціальність
«Книгознавство.
Бібліотекознавство.
Бібліографія» (у співавторстві, 2005); «Інформаційна та виставкова
діяльність: Словник базових термінів» (у співавторстві, 2011);
«Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для тренерів за
програмою підвищення кваліфікації (2012); Адвокація: представлення
інтересів бібліотек: посібник для бібліотекарів за програмою
підвищення кваліфікації (2013).
Ювілярка активно формує свою наукову школу з кращих
викладачів, аспірантів і студентів. Під керівництвом В.В. Загуменної
захищено 8 кандидатських дисертацій (В.І. Лутовинова, Н.М. Сенченко,
А.Л. Блажкевич, О.В. Васюк, О.М. Пашков, Т.О. Ярошенко,
В.Є. Сошинська, С.І. Барабаш). Ії колишні учні – зараз уже відомі в
країні науковці, викладачі, директори бібліотек.
В.В.Загуменна на кафедрі бібліотекознавства та інформаційних
комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
викладає такі навчальні курси: ―Бібліографознавство‖, ―Бібліографічна
діяльність‖, ―Інформаційно-аналітична діяльність‖, ―Міжнародні
інформаційні ресурси‖.
Професор В.В. Загуменна - член редколегії журналів ―Вісник
книжкової палати‖ (1996-1999 рр), ― Бібліотечна планета ―(1998 р.),
науково-практичного збірника «Професійний бібліотечний рух: назустріч
змінам бібліотечно-інформаційного середовища» (2001) та ін.; член
спеціалізованої Вченої Ради К 26.807.01 КНУКіМ по захисту
кандидатських дисертацій (1997- 2006); Вчений секретар і член
спеціалізованої Вченої Ради Д 26.807.02 у КНУКіМ по захисту
докторських дисертацій (2003 – 2006); член Фахової ради з культури і
мистецтв Міністерства освіти і науки України (1997-2002), член
наглядової Ради Національної парламентської бібліотеки України
(2011) та ін.
В.В. Загуменна є однією з розробників проекту «Стандарт вищої
освіти.
Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
―Бакалавр‖
(Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія»,
2005.). Вона брала участь у роботі над проектом Закону «Про внесення
змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"» (2000), є
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експертом Міністерства освіти і науки з ліцензування та акредитації
вищих навчальних закладів(2001).
В.В. Загуменна постійний учасник багатьох міжнародних,
всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, семінарів
та тренінгів, зокрема міжнародної конференції «Бібліотеки та
інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти і бізнесу» (1995,
1996, 1999, 2001, 2003 – 2013); член оргкомітетів щорічної
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
Української
бібліотечної асоціації (2009-2013 рр.); Всеукраїнської конференції
«Сучасна інформаційно-бібліотечна безперервна освіта: нові вимоги»
(2010-2014) та багато ін.
В.В. Загуменна – один з фундаторів Української бібліотечної
асоціації (1995) та член Президії УБА (з 2001 р.), очолює напрям з
наукової та освітньої діяльності цієї професійної громадської організації.
Загуменна В.В. є членом робочої групи УБА з адвокаційної
діяльності бібліотек та співавтором Програми УБА з адвокації «Через
бібліотеки – до знань!» (2008). Вона також була задіяна у розробці нової
редакції Кодексу етики бібліотекаря, що був прийнятий УБА 2013 р., та
проекту Стратегії Української бібліотечної асоціації до 2018 р.
З 2001 р. В.В. Загуменна бере активну участь у роботі Центру
безперервної інформаційно-бібліотечної освіти та Головного
тренінгового центру УБА та НАКККіМ.
Як член Президії УБА та тренер, вона разом з колегами
реалізовувала програму ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних
асоціацій» в Україні (2010-2012), а також програму «Бібліоміст»
(програма «Глобальні бібліотеки-Україна» Фонду Білла та Мелінди Гейтс,
яку адмініструє IREX).
В.В. Загуменна у січні-червні 2000 р. проходила стажування в
бібліотеці Конгресу США за програмою Державного Департаменту
США ―Сучасні проблеми наукових досліджень. Темою її дослідження
було: «Довідкове та інформаційне обслуговування в бібліотеках».
В.В. Загуменна нагороджена Почесною грамотою Міністерства
культури і мистецтв України (1998), має Подяку міського голови (2003),
Почесну відзнаку УБА «За внесок у бібліотечну освіту» (2004).
В 2008 р. В.В. Загуменна отримала почесне звання ―Заслужений
працівник культури України‖.
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Пашкова Валентина Степанівна, доктор історичних наук,
доцент, заслужений працівник культури України, віце-президент УБА
Ірина Олександрівна Шевченко, кандидат педагогічних наук,
доцент, заслужений працівник культури України, президент УБА.
Відома постать бібліотечної освіти і науки
У яскравому сузір’ї випускників Харківського державного інституту
культури (нині Харківська державна академія культури), які самовідданою
працею здобули собі статус корифея вищої бібліотечно-інформаційної освіти і
науки в Україні, є ім’я Віри Вікторівни Загуменної — одного з відомих
вітчизняних бібліотекознавців та бібліографознавців, кандидата педагогічних
наук, професора, заслуженого працівника культури України, талановитого
організатора вищої освіти, вихователя нової генерації бібліотечних менеджерів,
людини невтомної енергії та високої відповідальності за справу підготовки
бібліотечних кадрів, якій присвячено все її творче життя.
Віра Вікторівна народилася 11 липня 1954 року в Артемівську Донецької
області у сім’ї вчителів. У 1971 р. вона із золотою медаллю закінчила середню
школу і вступила на перший курс Харківського державного інституту культури.
Ще студенткою Віра Загуменна виявила неабиякі дослідницькі здібності, успішно
навчаючись на престижному на той час відділенні технічних бібліотек. У 1975 р.
закінчивши з відзнакою інститут, вона отримала диплом бібліотекаря-бібліографа
вищої кваліфікації і почала працювати за фахом. Саме в цей час прийшла
впевненість у правильному виборі майбутньої професії.
У 1975 – 1983 рр. молодий фахівець працювала в бібліотеках різних типів та
видів і, накопичивши досвід практичної роботи, ґрунтовні знання організаційнометодичних проблем функціонування бібліотечного соціального інституту,
поступила до аспірантури Київського державного інституту культури (КДІК),
взявшись

за

розроблення

актуальної

наукової

проблеми

удосконалення
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бібліографічного забезпечення комплектування як фактору поліпшення якості
бібліотечних фондів.
Після закінчення аспірантури й успішного захисту кандидатської дисертації
розпочинається

плідна

науково-педагогічна

діяльність

В. В. Загуменної.

Обійнявши в 1986 р. посаду викладача кафедри загального бібліографознавства та
книгознавства КДІК, вона послідовно проходить у цьому виші всі щаблі
професійного зростання: викладач — старший викладач — доцент — професор —
завідувач кафедри — декан факультету бібліотечно-інформаційних систем. На
усіх цих посадах Віра Вікторівна працювала сумлінно і захоплено, постійно
піклуючись про підвищення якості викладання фахових дисциплін, покращення
змісту і структури навчальних планів та освітньо-професійних програм
підготовки бібліотечних фахівців, запровадження ступеневої системи підготовки
кадрів, скорішу інтеграцію вітчизняної бібліотечно-інформаційної освіти у
європейський освітній простір.
Важливим напрямом професійної діяльності В. В. Загуменної є її участь у
підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Багато років вона була
членом і ученим секретарем спеціалізованих вчених рад, що функціонували у
Київському національному університеті культури і мистецтв, як науковий
керівник

підготувала

вісім

кандидатів

наук

із

наукової

спеціальності

«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». Нині її вихованці
плідно працюють на керівних посадах в профільних наукових та освітніх
установах бібліотечно-інформаційної галузі.
Як відомий фахівець у галузі вітчизняного бібліотекознавства та
бібліотечно-інформаційної освіти, організатор та учасник численних наукових та
громадських форумів, Віра Вікторівна користується заслуженим авторитетом
бібліотечної спільноти. Багато років вона разом з видатним російським
бібліотекознавцем

Ю. М. Столяровим

була

співголовою

секції

«Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство» найпрестижнішої на
усьому пострадянському просторі міжнародної наукової конференції «Крим»,
постійно

виступаючи

там

з

доповідями

актуальної

бібліотекознавчої
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проблематики. Юрій Миколайович високо цінує новаторські здобутки Віри
Вікторівни й передає їй нащіріші привітання з нагоди ювілею.
Як досвідчений теоретик і ефективний менеджер В.В. Загуменна з 1995 р.
бере активну участь у заснуванні та подальшому розвитку Української
бібліотечної асоціації, з 2001 р. стає членом Президії УБА і віддає багато зусиль
для активізації наукової та освітньої діяльності цієї професійної громадської
організації. Її високопрофесійні тренінги в Центрі безперервної інформаційнобібліотечної освіти та Головному тренінговому центрі Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) завжди користуються
популярністю у колег та у широкого бібліотечного загалу. Чіткість, логічність,
змістовність, дидактична виваженість, проблемність, діалогічність викладу
навчального матеріалу – усе це яскраво відрізняє її викладацький стиль поміж
колег.
Однією з перших в нашій галузі вона очолила рух щодо запровадження в
бібліотеках України продуктних та сервісних інновацій. Вивчаючи передовий
зарубіжний досвід з цього питання, Віра Вікторівна відвідала багато бібліотек
провідних європейських країн, Китайської Народної Республіки, проходила
стажування в бібліотеці Конгресу США. Нині великою популярністю у
бібліотекарів-практиків та студентів, що навчаються за освітнім напрямом
«Книгознавство,

бібліотекознавство

і

бібліографія»,

користується

посібник

В.В. Загуменної «Адвокація: представлення інтересів бібліотек» (К., 2013), в якому
розкрита

сутність

та

ефективні

методи

реалізації

одного

з

нових,

але

найпріоритетніших в Україні напрямів роботи сучасної бібліотеки — відстоювання
інтересів бібліотек та їх користувачів через розбудову продуктивної співпраці з
владою і суспільством.
У науковому доробку професора Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв В.В. Загуменної більше 150 праць, і ми впевнені, що вона не
зупиниться на досягнутому. Її енергія та цілеспрямованість, прагнення зробити
вітчизняну бібліотечну справу конкурентоздатною на світовому інформаційному
ринку надихають ювілярку на нові творчі задуми та масштабні проекти.
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Відзначаючи ювілей Віри Вікторівни Загуменної, ми бажаємо їй здоров ’я,
добробуту, наснаги, шани і любові всіх, хто її оточує, нових досягнень на
науково-педагогічній ниві.
Кушнаренко Наталя Миколаївна — доктор пед. наук, професор,
проректор з наукової роботи, завідувач кафедри документознавства та
книгознавства Харківської державної академії культури, заслужений працівник
культури України, дійсний член Міжнародної академії інформатизації при ООН.
Соляник Алла Анатоліївна — доктор пед. наук, професор, декан
факультета бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії
культури.
Вітаємо з ювілеєм!
Віра Вікторівна Загуменна – відомий український бібліографознавець,
бібліотекознавець, бібліограф, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений
працівник культури України, талановитий педагог, організатор підготовки
бібліотечних кадрів, автор понад 150 наукових праць – 11 липня 2014 року
відсвяткує свій ювілей.
З Вірою Вікторівною нас пов’язує не тільки співпраця в Київському
національному університеті культури і мистецтв, професійні інтереси, спільні
погляди на підготовку бібліотечно-інформаційних фахівців, але і багатолітні
дружні взаємини.
Після закінчення Харківського державного інституту культури (нині
Харківська державна академія культури), в 1975 році Віра Вікторівна розпочала
професійну

діяльність.

Вона

працювала

завідувачем

читальною

залою

Артемівської районної бібліотеки, старшим бібліографом відділу інформації
Науково-дослідного інституту «Квант», з 1977 по 1983 рік в науковій бібліотеці
Київського державного інституту культури (нині КНУКІМ) на посадах старшого
бібліографа,

завідувача

довідково-бібліографічним

відділом.

Накопичений

практичний досвід ґрунтовні знання спонукали її до розробки актуальної теми
дисертаційного

дослідження

з

проблем

бібліографічного

забезпечення

комплектування фондів наукових бібліотек, над якою вона працювала,
навчаючись в аспірантурі КДІК з 1983 по 1986 роки. Науковим керівником
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аспірантки

було

призначено

Петра

Веремійовича

Коломійця,

кандидата

історичних наук, професора, завідувача кафедри бібліотечних фондів і каталогів
КДІК, відомого українського бібліотекознавця і фондознавця, автора ґрунтовних
наукових праць, який умів виявляти і підтримувати талановиту молодь.
Кандидатську дисертацію було успішно захищено в 1992 році в Московському
інституті культури.
Після закінчення аспірантури Віра Вікторівна була обрана викладачем
кафедри бібліографознавства. Тут за 20 років вона пройшла всі щаблі
професійного зростання – від викладача до професора, завідувача кафедри, декана
факультету. Десять років з 1996 по 2006 рік вона очолювала кафедру, блискуче
поєднуючи плідну науково-дослідницьку й адміністративну роботу з активною
викладацькою діяльністю. Очоливши кафедру, В.В. Загуменна об’єднала навколо
себе талановитих бібліографознавців, працьовитих і порядних людей. В середині
90-х років відбуваються значні зміни в змісті й організації навчального процесу,
підготовці бібліотечно-інформаційних фахівців, зумовлені роллю бібліотек у
інформатизації суспільства та посиленням і підвищенням їх у забезпеченні
доступу до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів. Кафедрою було
розроблено новий навчальний план підготовки бібліографів-інформаційних
аналітиків.
На початку 2000-х років під керівництвом професора В.В.Загуменної
викладачі кафедри розпочали роботу над якісно новими навчальними планами,
що передбачало підготовку фахівців трьох рівнів

―бакалавр‖, ―спеціаліст‖,

―магістр‖. У навчальних планах слід було враховувати інтегрування дисциплін
бібліотекознавчого і бібліографознавчого циклів, що сприяло підготовці студентів
здатних у майбуньому працювати на різних ділянках роботи в бібліотеках.
Зберігаючи здобутки традиційних фахових дисциплін, в наукові плани
запроваджувались нові курси інноваційного змісту. Віра Вікторівна входила до
складу робочої групи Міністерства освіти і науки України, утвореної при
КНУКіМ із ведучих викладачів для розробки Державного стандарту вищої освіти
освітньо-кваліфікаційного

рівня

«бакалавр»

за

спеціальністю

6.020102
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«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія». Проект цього стандарту було
видано друком в 2005 році.
Під керівництвом Віри Вікторівни викладачі кафедри здійснювали науковометодичну роботу, спрямовану на розробку навчально-методичного забезпечення
навчальних і робочих програм курсів, оновлення їх відповідно до досягнень
бібліографознавчої думки.
Протягом викладацької діяльності В.В. Загуменна розробила та читала
навчальні

курси

бібліографознавчого

спрямування:

«Бібліографознавство»,

«Бібліографічна діяльність», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Міжнародні
інформаційні ресурси». Керувала курсовими, дипломними, магістерськими
роботами.
Віра Вікторівна очолювала державні екзаменаційні комісії в профільних ВНЗ,
культурно-освітніх училищах та коледжах.
Очолювана Загуменною В.В. кафедра плідно працювала на науковій ниві,
було досягнуто 100 відсотковий науковий ценз. Віра Вікторівна друкувалась на
сторінках фахових видань,залучала до наукової діяльності викладачів та
аспірантів. Власним прикладом долучала членів кафедри до участі в наукових
міжнародних, всеукраїнських конференціях, науково-практичних семінарах,
круглих столах.
Як член спеціалізованої вченої ради К 26.807.01 у КНУКіМ (1998-2006 рр.),
вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 (2004-2006рр.) В.В.
Загуменна брала участь у атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Вона
здійснювала підготовку аспірантів і пошукувачів, рецензувала і давала відгуки на
автореферати дисертацій, готувала експертні висновки на дисертації, виступала
опонентом на захисті кандидатських дисертацій. Віра Вікторівна формує власну
наукову школу, під її керівництвом захищено вісім кандидатських дисертацій, її
вихованці відомі фахівці бібліотечно-інформаційної галузі.
В.В. Загуменна – член редколегії журналів «Вісник книжкової палати» (1996
– 1999 рр.), «Бібліотечна планета» з 1998 року, науково-практичного збірника
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«Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного
середовища» ( 2001 р.)
Мені пощастило працювати під керівництвом Віри

Вікторівни три роки

(2003 – 2006) на реорганізованій кафедрі інформаційних ресурсів і сервісу, але
перше наше знайомство відбулося ще в роки навчання в аспірантурі. За цей час я
переконалась,що В.В. Загуменна висококласний професіонал: мене вражали її
організаторські

здібності, вміння керувати та спрямовувати викладацькі

колективи кафедри та факультету бібліотечно-інформаційних систем, який вона
очолювала з 1998 по 2001 роки, на розбудову бібліотечної справи та бібліотечної
освіти. Її характерними рисами є неймовірна працездатність, цілеспрямованість,
розум, вимогливість, принциповість, відданість справі, доброзичливість.
Віра Вікторівна добрий і надійний друг, завжди готова допомогти колегам,
студентам у вирішенні злободенних питань. Вона користується заслуженим
авторитетом бібліотечної спільноти як в Україні, так і за її межами.
З 2006 року Загуменна В.В. працює професором в Національній академії
керівних кадрів культури і мистецтв, водночас за сумісництвом до червня 2013
року викладала на кафедрі книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ.
Очолюючи факультет культурології і кафедру (2008-2013рр.) я щиро раділа нашій
співпраці з Вірою Вікторівною, переконана, лише з такими фахівцями як
професор

Загуменна

В.В.

можна

здійснювати

підготовку

високоякісних

бібліотечних фахівців. Вона є провідним бібліографознавцем, талановитим
викладачем, має унікальні здібності передавати знання, досвід майбутнім
фахівцям бібліотечно-інформаційної галузі. Віра Вікторівна відвідала багато
бібліотек як в Україні, так і в різних країнах світу, проходила стажування в
бібліотеці Конгресу США, що дає можливість популяризувати інноваційний
досвід діяльності книгозбірень. Нині вона розробила учбовий посібник
«Адвокація: представлення інтересів бібліотек» (К., 2013), впроваджує

в

навчальний процес цю дисципліну, розкриваючи ефективний напрям діяльності
сучасної бібліотеки – відстоювання інтересів бібліотек та користувачів через
розбудову співпраці з владою і суспільством.
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За вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва,
підготовку висококваліфікованих кадрів, багаторічну сумлінну працю Указом
Президента України від 26 вересня 2008р. №860 В.В. Загуменна удостоєна
почесного звання «Заслужений працівник культури України», нагороджена
грамотами та подяками Міністерства культури України й Київського міського
голови.
Від імені колег Київського національного університет культури і мистецтв,
від себе особисто щиро вітаю Віру Вікторівну Загуменну з ювілеєм, бажаю
міцного здоров’я на многії літа, благополуччя, щастя в житті, тепла і любові від
тих, хто оточує, невичерпних сил і енергії для подальшої творчості та
педагогічної діяльності.
Хай у Вашій родині завжди панує мир, добробут і любов!
Т.В. Новальська — доктор історичних наук, професор кафедри
книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ.
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В.В. ЗАГУМЕННОЇ
1954 р., 11 липня Народилась у м. Артемівськ Донецької обл.. у сім’ї
вчителів.
1971 р.
Закінчила середню школу м. Артемівська Донецької
обл. із золотою медаллю.
1971- 1975 рр.
Навчалася на бібліотечному факультеті на відділенні
технічних бібліотек Харківського державного інституту культури (нині
Харківська державна академія культури).
1975 р.
Закінчила Харківський державний інститут культури
з дипломом з відзнакою.
1975-1976 рр.
Обіймала посаду зав. читальною залою Артемівської
районної бібліотеки.
1976-1977 рр.
Обіймала посаду ст. бібліографа у відділі інформації
НДІ «КВАНТ».
1977 -1979рр.
Обіймала посаду ст. бібліографа наукової бібліотеки
КНУКіМ.
1979-1983 рр.
Обіймала посаду зав. довідково-бібліографічним
відділом наукової бібліотеки КНУКіМ.
1983-1986 рр.
Навчалася в аспірантурі Київського державного
інституту культури.
1986-1992 рр.
Обіймала посаду викладача кафедри загального
бібліографознавства та книгознавства КДІК.
1992 р. 31 січня Захистила кандидатську дисертацію «Система
бібліографічного забезпечення комплектування як фактор поліпшення
якості бібліотечних фондів» (наук. кер. – канд.. іст. наук, професор П.В.
Коломієць).
1992 р., 15 травня Присуджено науковий ступінь кандидата
педагогічних наук.
1992 р. 20 грудня Обрано на посаду доцента кафедри загального
бібліографознавства та книгознавства КДІК.
1993 р., 23 грудня Присвоєно вчене звання доцента.
1994-1996 рр.
Вчений секретар факультету бібліотечноінформаційних систем КДІК.
1996 р., 30 червня Призначена на посаду завідувача кафедри
загального бібліографознавства.
1997 р., 25 грудня Присвоєно вчене звання професора.
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1996-1999 рр.
Член редколегії науково-практичного журналу
―Вісник книжкової палати‖.
1997-2002 рр.
Член Фахової ради з культури і мистецтв
Міністерства освіти і науки України.
З 1998 р.
Член редколегії щоквартального наукововиробничого журналу «Бібліотечна планета».
1998-2001 рр.
Обіймала посаду декана факультету бібліотечноінформаційних систем КДУКіМ.
1998 р.
Нагороджено Почесною грамотою Міністерства
культури і мистецтв України
1998-2006 рр.
Член спеціалізованої вченої ради К 26.807.01 у
Київському національному університеті культури і мистецтв.
2000 р., 21 січняСтажувалася в Сполучених Штатах Америки за
21 червня
програмою «Сучасні проблеми наукових
досліджень‖ (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів).
З 2001 р.
Експерт Міністерства освіти і науки з
ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.
2002-2007 рр.
Член науково-методичної комісії Міністерства
освіти і науки України (секція «Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство»).
2003 р., серпень
Учасник Міжнародного бібліотечного та
інформаційного конгресу ІФЛА (Берлін, Німеччина).
2003 р.
Отримано Подяку міського голови м. Києва.
2004-2006 рр.
Вчений секретар та член спеціалізованої вченої
ради Д 26.807.02 у КНУКіМ.
2004 р.
Нагороджено Почесною відзнакою УБА «За внесок
у бібліотечну освіту» (2004).
2005 р.
Одна з авторів-розробників стандарту освіти України
за спеціальністю «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія».
З 2006 р
Обіймає посаду професора Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ).
2008 р.
Указом Президента України від 26 вересня 2008
року № 860 удостоєна почесного звання ―Заслужений працівник
культури України‖ за вагомий особистий внесок у розвиток української
культури і мистецтва, підготовку висококваліфікованих кадрів.
2009 р.
Розроблено дистанційний курс «Адвокаційна
діяльність бібліотек» за програмою підвищення кваліфікації (в
співавторстві).

17

2010 р.
Учасник та доповідач на міжнародному семінарі
«Адвокаційна діяльність бібліотек» (Брюссель, Бельгія); тема доповіді:
«Адвокаційна діяльність: потреби в наукових дослідженнях та освіті
бібліотекарів».
2011 р. Член наглядової Ради Національної парламентської
бібліотеки України
2011 р.
Вийшов друком словник базових термінів
«Інформаційна та виставкова діяльність» (в співавторстві).
2012 р.
Вийшов друком посібник для тренерів за
програмою підвищення кваліфікації «Адвокація: представлення
інтересів бібліотек».
2013 р.
Вийшов друком посібник для бібліотекарів за
програмою підвищення кваліфікації «Адвокація: представлення
інтересів бібліотек».
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Хронологічний покажчик публікацій В. В. Загуменної

1985
1. Система библиографической информации в помощь формированию
библиотечных фондов // Актуальні питання культурного будівництва : Тези доп.
респ. наук.-теорет. конф. – Миколаїв, 1985. – Вип.4., Секція 4 : бібліотекознавство
та бібліогр. – С. 464 – 466 .
2.Система библиографической информации в помощь формированию
библиотечных фондов // Актуальные проблемы культурного строительства : Тез.
Докл. Респ. Наукю-теорет. Конф. – Николаев, 1985 . – Вып. 4., Серия 4:
Библиоековедение и библиогр. – С. 464 – 466

1986
3. Интенсивность использования системы библиографических пособий в
комплектовании библиотечных фондов : метод. рекомендации / ГРБ УССР ;
КГИК . – К.,1986. – 12 с.
4. Использование библиографических и информационных изданий в
комплектовании библиотечных фондов / Матюшенко В.С. // Науч. и техн. б-ки
СССР. – 1986 . – №3 . – С. 14 – 17 .

1987
5. Активизация использования системы библиографических пособий в
комплектовании – путь к улучшению качества формирования библиотечных
фондов // Актуальные вопросы развития культуры и искусства : Тез. докл. респ.
науч.-теорет. конф. проф.-пед. состава и аспирантов вузов культуры и искусства,
24 – 26 март, 1987 г./ Одес. гос. консерватория им. А. Неждановой и др. – Одесса,
1987. – Ч. 1. – С. 195 – 196.
6. Активизация использования системы библиографических пособий в
комплектовании – путь к улучшению качества формирования библиотечных
фондов // Актуальні питання розвитку культури і мистецтва: Тези доп. респ.
наук.-теорет. конф. проф.-пед. складу та аспірантів вузів культури та мистецтв, 24
– 26 берез., 1987 р. / Одес. держ. консерваторія ім. А. Нежданової та ін. – Одеса,
1987 . – Ч. 1. – С.195 – 196 .
7. Использование библиографических пособий и других материалов в
комплектовании фондов медицинских библиотек ведомственными изданиями :
Информационное письмо / Карандашова Л.Ф.; РНМБ им. Д. И. Ульянова . – К.,
1987. – 4 с.
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8. Тематический план, планы семинарских занятий, методические
рекомендации к проведению лабораторных занятий по курсу „Организация и
методика библиографической работы в библиотеке‖ : метод. рекомендации /
Крицкий О. П.; КГИК им. А. Е. Корнейчука. – К., 1987. – 23 с.

1988
9. Некоторые аспекты взаимодействия кафедры общего библиографоведения
КГИК им. А.Е. Корнейчука с библиотеками Украинской ССР / Геращенко М. В.,
Лутовинова В. И. // Республиканская научно-теоретическая конференция
„Актуальные проблемы кадров в области искусства и культуры в свете
перестройки высшего и среднего специального образования‖ : Тез. докл. –
Николаев : КГИК, 1988. – Секция 4 : Библиотековедение и библиогр. – С. 20 – 21.
10.
Некоторые
аспекты
взаимодействия
кафедры
общего
библиографоведения КГИК им. А.Е. Корнейчука с библиотеками Украинской
ССР / Геращенко М. В., Лутовинова В. І.; Республіканська науково-теоретична
конференція „Актуальні проблеми підготовки кадрів в галузі мистецтв та
культури в світі перебудови вищої та середньої освіти‖ : Тези доп. – Миколаїв :
КДІК, 1988. – Секція 4: Бібліотекознавство та бібліогр. – С.20 – 21.

1989
11. Використання бібліографічних джерел у комплектуванні фондів
краєзнавчої літератури в бібліотеках України // ІУ Республіканська наукова
конференція з історичного краєзнавства : Тези доп. і повідом. – К.: Ін-т історії
АН УРСР, 1989. – С.48 – 49 .
12.Роль библиографических пособий в комплектовании фондов
краеведческих изданий // Актуальные вопросы патриотического и
интернационального воспитания средствами культуры и искусства на
современном этапе : Тез. докл. респ. наук.-теорет. конф., Харьков, 26 – 28 апр.,
1989 / ХГИК. – Х., 1989 . – С. 142 – 143
13. Система библиографических пособий как средство управления
комплектованием библиотечных фондов // ХІХ Всесоюзная партийная
конференция и проблемы активизации деятельности учреждений культуры и
искусства по повышению духовного потенциала личности : Тез. докл. и
выступлений респ. науч.-практ. конф. преподавателей и слушателей ин-та
повышения квалификации работников культуры / М-во культуры УССР, Ин-т
повышения квалификации работников культуры, Гос. респ. б-ка УССР им. КПСС.
– К., 1989. – Ч. 2. – С. 54 – 55
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14. Зависимость полноты библиотечного фонда от активности
использования библиографических пособий в комплектовании // Перспективы
развития библиотечного дела в Украинской ССР : Тез. докл. и сообщ. респ. науч.
конф., г. Киев, 16 – 18 окт. 1990 г. – К.: ЦНБ АН УССР, 1990 . – С.60 – 62
15. Методические рекомендации для самостоятельного изучения
студентами
отдельных
вопросов
курса
„Организация
и
методика
библиографической работы в библиотеке‖ / Геращенко М. В., Лутовинова В. И.;
КГИК, 1990. – 23 с.

1991
16. Система библиографического обеспечения комплектования как фактор
улучшения качества библиотечных фондов: дисс. на соискание ученой степени
канд. пед. наук. : спец. 05.25.03 ―Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение‖/ Моск. гос. ин-т культуры – М.: МГИК, 1991. – 191 с.
17. Система библиографического обеспечения комплектования как фактор
улучшения качества библиотечных фондов: автореф. дисс. на соискание
ученой степени канд. пед. наук. : спец. 05.25.03 ―Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение‖ / Моск. гос. ин-т культуры. – М.: МГИК,
1991. – 16с.

1992
18. Методичні поради до курсу „Загальна іноземна бібліографія‖ : метод.
рекомендації / Голобуцький П. В.; КДІК . – К.,1992. – 20 с.
19. Програма виробничої практики для спеціалізації „Книгознавець –
бібліограф книготоргової установи‖ : метод. рекомендації / Бахмат К. П.; КДІК. –
К.,1992. – 14 с.
20. Розвиток видавничо-книготоргової бібліографії в Україні (1920 – 1930
рр.) // Тези до ХІХ та ХХ звітних наукових конференцій професорськовикладацького складу та аспірантів інституту. – К.: КДІК, 1992 . Ч. 1 . – С.116 –
117.
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21. Бібліографічне забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек
// Наукова бібліотека у сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук.
конф.12 – 15 жовт., 1993. – К. : ЦНБ АН України, 1993. – Ч. 1. – С.73 – 74 .
22. Видавничо-книготоргова бібліографія на Україні у другій половині ХІХ
ст. // Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні : Тези доп. та
повідом. Міжрегіон. наук.-практ. конф., 24 – 25 берез., / М-во культури України,
упр. культури. Рівнен. обл. держ. адмін, Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. держ. ін.-т
культури. – Рівне, 1993. – С. 95 – 96 .
23. Відображення української та українознавчої літератури у книготоргових
каталогах ХІХ ст. // Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації
суспільства : Тези доп. Всеукр. наук. конф., м. Київ, 22 – 24 верес. 1993 р. –
К.,1993. – С. 62 – 63.
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24. Активізація використання бібліографічних посібників у комплектуванні
фондів наукових бібліотек України // Київський держ. ін-т культури. Збірник
наукових праць : [пр. викладачів Київ. держ. ін-ту культури] / М-во культури
України, Київ. держ. ін-т культури. – К.,1994. – Вип. 2 : Ч.2 / [відп. ред. Котова О.
В.]. – С. 10 – 13
25. Деякі проблеми сучасної національної бібліографії // Тези ХХУ звітної
наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів
факультету бібліотечно-інформаційних систем за 1993 – 1994 навчальний рік. –
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28. Виникнення книготоргової бібліографії в Україні та її розвиток у ХУШ
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– 23 листоп. 1995 р. / [редкол.: Бабич В.С. та ін. ]; Укр. бібл. асоц. – К.,1995. – С.
184 – 186 .
30. Національна бібліографія України і каталогізація : проблемоїи
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135. Добко Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідковобібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Добко Т. В., Чиж М. А.,
Василенко О. М.; [наук. ред. Горовий В. М.]; НАН України. Нац. б-ка України ім.
В.І.Вернадського. — К., 2004. — 89 с. — Бібліогр.: с. 61-64.
136. Бібліотека і влада : зб. ст. до Міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. бібл.
асоц., Публ. б-ка ім. Л.Українки м. Києва; [Редкол.: Афонін Е.А. та ін.]. — К.,
2000. — 130 с. — Бібліогр. в підряд. приміт.
137. Бібліотека і влада : Зб. ст. до Міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. бібл.
асоц., Публ. б-ка ім. Л.Українки м. Києва; [Редкол.: Афонін Е.А. та ін.].
— 2-е вид., випр. і допов. — К., 2000. — 125 с. — Бібліогр. в підряд. приміт.
138. Геращенко М.В. Українські вчені та бібліографія: [навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл.] / М. В. Геращенко. — К. : Вид. Європ. ун-ту, 2008. — 172 с.
— Бібліогр. наприкінці розд.
139. Державна політика у видавничій справі: робоча програма для студентів
спеціальності 6.020100 „Менеджмент соціокультурної діяльності‖ спеціалізації
„Менеджер видавничої діяльності і реклами‖ / уклад. Л.М. Зеленська. – К.:
ДАКККіМ, 2008. – 24 с.
140. Інтернет-центри у публічних бібліотеках : зб. ст. / Держ. акад. кер.
кадрів культури і мистец., Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти;
[редкол.: Пашкова В.С. та ін.]. — К. : Укр. бібл. асоц., 2003. — 100 с. — Бібліогр.
наприкінці ст. і у підрядк. прим.
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141. Інформатика та комп‖ютерна техніка: програма для студентів
спеціальності 6.020102 „Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія‖. – К.:
КНУКіМ, 2002. – 22 с.
142. Інформаційно-аналітична діяльність: програма для студентів
спеціальності 6.020102 „Бібліотекознавство і бібліографія‖. – К.: КНУКіМ. –
2001. – 21с.
143. Організація бібліографічної діяльності в публічній бібліотеці: програма
для студентів спеціальності 7.020.102 „Бібліотекознавство і бібліографія‖. – К.,
1999. – 31с.
144. Paschkova V.S. Das Bibliothekswesen in der Ukraine Gegenwiirtiger
Stand und Entwicklungstendenzen – Analyischer Uberblick. – Leiptzig,2000. – 39S. //
URL: http://www.eoethe.de//30/infomoe/ukraine/deukr00.htm (нім. мовою)
Бібліотечна справа в Україні: аналітичний огляд включений до електронної
збірки: Information und Offentlichkeit in Mittel- und Osteuropa: Die Bibliothek im
Wandel vom staatlichen Informationsinstrument zum Ort des freien Zugangs zur
Information (Leiptzig, 2000). ; теж саме – англ. мовою : Kyiv: British Council,
2000.
27
p.
//
URL:
http://www.
ukrainegateway.org.ua/gateway/gateway.nsf/webcontinent/O7000000
145. Психологія взаємодії аудиторії зі ЗМІ: робоча програма для студентів
спеціальності 7.050200 „Менеджмент організацій‖ спеціалізації „Менеджмент
інформаційного та виставкового бізнесу‖ / уклад. Усенко Ю. В. – К.: НАКККіМ,
2010. – 16 с.
146. Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних
технологій та Інтернету: матеріали дослідж. / Укр. бібл. асоц.; [авт.-упоряд.
Пашкова В. С., Шевченко І. О., Хіміч Я. О.; редкол.: Васильєв О. В. та ін.]. — К. :
Міленіум, 2008. — 121 с. — Бібліогр. у підрядк. прим.
147. Технічне оснащення інформаційно-бібліотечних систем. програма для
студентів спеціальності 6.020102 „Бібліотекознавство та бібліографія‖. – К.:
КНУКіМ, 2002. – 13 с.
148. Універсальна десяткова класифікація. Структура таблиць: метод.
рекомендації на допомогу самостійній роботі студентів спеціальності 7.020.102
„Бібліотекознавство і бібліографія‖ . – К., 1997. – 31с.
149. Ярошенко Т.О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів
бібліотеки / Т.О. Ярошенко. – К.: Знання, 2010. – 215 с. — Бібліогр.: с. 186–215.

Література про життя та діяльність В. В. Загуменної
150. Василь Степанович Бабич. Біобібліографія / НАН України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського; [уклад.: Добко Т. В.; вступ. ст. Оніщенка О. СН. ].
– К,: БУВ, 2002. – 90 с.— Імен. покажч.: с. 85 – 87.
Посилання на публікації В.В.Загуменної, с. 74, 76, 77, 78.
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150а. Бачинська Н. А. Новий етап у розвитку кафедри книгознавства і
бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв
(до 45-річчя заснування кафедри) / Бачинська Н. А. // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 4. – С. 4 – 8.
Про науково-освітню та організаційно-адміністративну діяльність В. В.
Загуменної в НАКККіМ на с. 4-5.
151. Башун О. В. Трансформація універсальної бібліотеки як культурноінформаційного центру регіону : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед.
наук :спец.07.00.08„Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство‖ /
Башун О. В.; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2001. — 18 с. — Бібліогр.:
с. 14.
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.6
152. Бібліографознавець. Педагог. Особистість : [про В. В. Загуменну] /
Геращенко М. В., Новальська Т. В., Крицький О. П., Тимошенко І. В. //
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 3. – С. 44 – 51
153. Бібліографознавство України (2006 – 2010) : наук.-допом. бібліогр.
покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України; уклад. Кухар Л. А.;
наук. ред. Тертичка Н. І. – К. : НПБУ, 2012. – 232 с.— Покажч.: с. 204–228
Див. Іменний покажчик.
154. Бібліотекознавство України (1996 – 2000) : наук.-допом. бібліогр.
покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України [уклад.: Гриценко О.
О. та ін.]. – К., 2004. – 290 с.
Див. Іменний покажчик.
155. Бібліографознавство України (1981 – 1990) : наук.-допом. бібліогр.
покажч. / Нац. парламент. б-ка України; [Авт.-склад.: Козак О. О., Кононенко В.
О.; відп. ред. Кононенко В. О.]. — К., 1995. — 77с. – Покажч.: с. 68 -77
Див. Іменний покажчик.
156. Бібліографознавство України (2001 – 2005) : наук.-допом. бібліогр.
покажч. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. ‖Нац. парлам. б-ка
України‖, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. Л. В. Глазунова, Н. І.
Тертичка; наук. ред. Т. М. Заморіна]. — К. : ДЗ ‖Нац. парлам. б-ка України‖ :
Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 2010. — 223 с. — Покажч.: с. 200–221.
Див. Іменний покажчик.
157. Бібліографознавство України (1996 – 2000) : наук.-допом. бібліогр.
покажч. / Нац. парлам. б-ка України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка;
[уклад.: Глазунова Л. В., Заморіна Т. М.; відп. ред. Кононенко В. О.]. — К., 2005.
— 187 с. — Імен. покажч.: с. 170 – 181
Див. Іменний покажчик.
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158. Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001 – 2005) : наук.допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. „ НПБ
України‖, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. Політов О. А.;
наук. ред. Слободяник М. С.]. – К., 2008. – 235 с.Покажч.: с. 209 – 231
Див. Іменний покажчик.
159. Блажкевич А. Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та
розвиток (XIX ст. – 30-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст.
наук. : спец. 07.00.08 „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство‖ /
Блажкевич А. Л. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 19 с
Посилання на роботу В. В. Загуменної с. 2, 6
160. Бондаренко В. І. Дистантне інтернет-обслуговування користувачів
сучасної бібліотеки (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. канд. наук із соц. комунікацій :
спец.
27.00.03
„Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство‖ / Бондаренко В.
І.; Національна
академія наук України Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. —
К., 2013.—20 с.— Бібліогр.: с. 16
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.6
161. Бондаренко І. О. Зберігання бібліотечних фондів України в умовах
інформатизації суспільства : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук :
спец. 07.00.08 „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство‖/
Бондаренко І. О.; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. —20 с. — Бібліогр.: с.
17-18
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.7
162. Бобришева О. В. Публічна бібліотека в незалежній Україні як суб’єкт
інформаційної
безпеки
:
автореф.
дис.
на
здоб.
наук.
ступ. канд. наук із соц. комунікацій :
спец.
27.00.03
„Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство‖/ Бобришева О. В.; Міністерство
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013— 20 с. —
Бібліогр.: с. 14-16.
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.6
163. Васюк О. В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення юристів в
умовах формування правової держави : автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. канд. пед. наук : спец.
07.00.08 „Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство‖ / Васюк О. В.; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К.,
2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17.
Посилання на роботу В. В. Загуменної с. 4
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164. Васюк О. В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення юристів.
монографія / Васюк О. В.; Нац. аграр. ун-т. – К., 2004. – 160 с. – Бібліогр.: с. 137 –
156.
Посилання на публікації В.В.Загуменної, с. 7, 143.
165. Михайло Васильович Геращенко: Біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка
України; [уклад.-бібліограф та авт. нарису І. Цибенко; наук. ред. В. Патока]. — К.,
2006. — 21 с. — (Провідні діячі української книги; Вип. 21) — Покажч.: с. 8-21.
Посилання на публікації В. В. Загуменної.
166. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України : зміст та
стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. док-ра наук із соц. комунікацій :
спец.
27.00.03
„Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство‖/ Давидова І. О.; Харк. держ. акад.
культури. — Х., 2008. —51 с. — Бібліогр.: с. 38 - 46.
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.7
167. Демчина Л. І. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні
: формування документологічної складової : автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. канд. наук із соц. комунікацій :
спец.
27.00.03„Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство‖ / Демчина Л. І.; Харк. держ. акад.
культури. — Х., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17.
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.3
168. Єрмолаєва Г. А. Розвиток здатностей до управлінської діяльності у
фахівців бібліотечної сфери : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук :
спец. 07.00.08 „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство‖ /
Єрмолаєва Г. А.; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2005. — 19 с. —
Бібліогр.: с. 15.
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.2
169. Коваленко І. П. Комунікаційні засоби формування правової культури
бібліотечних
фахівців
:
автореф.
дис.
на
здоб.
наук.
ступ. канд. наук із соц. комунікацій :
спец.
27.00.03
„Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство‖/ Коваленко І. П. ; Харк. держ. акад.
культури. — К., 2010.—21 с.— Бібліогр.: с. 17
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.5
170. Козлюк Н. І. Система бібліотечно-інформаційного забезпечення
користувачів медичних бібліотек Академії медичних наук України : автореф. дис.
на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук :
спец. 07.00.08 „Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство‖ / Козлюк Н. І.; Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16.
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.6
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171. Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України: довідник / М-во освіти і науки України; [уклад.: В.Д.Шинкарук та
ін.; за заг. ред. С.М.Ніколаєнка]. – К.: Знання, 2008. – 484 с.
Згадується В. В. Загуменна як член комісії на с. 72.
172. Конюкова І. Я. Розвиток бібліотечної професії в Україні : сучасні
концепції та напрями : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : спец.
07.00.08 „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство‖/ Конюкова І.
Я.; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2002. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16.
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.1,12
173. Копанєва В. О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій
бібліотеці (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. канд. іст. наук :
спец. 27.00.03 „Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство‖/ Копанєва В. О.; Національна академія наук України
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008.—20 с.—
Бібліогр.: с. 17
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.8
174. Кто есть кто в библиотечно- информационной сфере России и СНГ :
справочник
/ Государственная публичная научно-техническая библиотека
России. – М.: Издательство ГПНТБ России, 2001. В 2-х т. – Т.1. – 402 с.
Про В. В. Загуменну с. 238.
175. Кто есть кто в библиотечной сфере России и СНГ : справочник / Гос.
публ. науч.-техн. б-ка России.— 3-е изд., доп. и испр. — М. Издательство ГПНТБ
России, 1999. — 283 с.
Про Загуменну В. В. с. 81
176. Литвин А. В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з
вадами зору в Україні ( ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук :
спец. 07.00.08 „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство‖/ Литвин
А. В.; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15.
Посилання на роботу В. В. Загуменної с.1
177. Лиханова І. Г. Розвиток концепції національної бібліографії України у
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