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ВІД  УКЛАДАЧІВ  

Запропонований біобібліографічний покажчик, підготовлений 
до 65-річчя від дня народження Ганни Василівни Шемаєвої — 
доктора наук із соціальних комунікацій, професора, професора 
кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
Харківської державної академії культури, одного з яскравих 
представників української, харківської науково-освітньої школи 
книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства — 
містить матеріали про її життя, наукову, науково-педагогічну, 
громадську діяльність. 

Мета покажчика — висвітлити науковий доробок 
Г. В. Шемаєвої в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, 
соціальних комунікацій, вищої бібліотечно-інформаційної освіти. 

Покажчик розпочинається вступною статтею, підготовленою 
проректором з наукової роботи Харківської державної академії 
культури, доктором педагогічних наук, професором 
Н. М. Кушнаренко і деканом факультету соціальних комунікацій 
Харківської державної академії культури, доктором педагогічних 
наук, професором А. А. Соляник. Про громадську діяльність 
Г. В. Шемаєвої, її внесок у розбудову бібліотечної справи 
України розповіла Н. В. Шаронова — доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних 
систем Національного технічного університету «ХПІ». У виданні 
висвітлено основні дати життя і діяльності Г. В. Шемаєвої. 

Бібліографічний покажчик праць Г. В. Шемаєвої та 
публікацій про її життя, наукову, науково-педагогічну діяльність 
містить 350 записів. Матеріал згруповано в 5 розділах. 1 розділ — 
це 145 авторських праць та написаних у співавторстві 
українською, російською та англійською мовами, опублікованих 
упродовж 1992–2018 рр.: монографія, навчальні посібники, статті в 
наукових збірниках і періодичних виданнях, тези та матеріали 
доповідей на наукових конференціях, біобібліографічні 
покажчики, рецензії, навчально-методичні матеріали тощо. 2 
розділ ознайомлює читачів з діяльністю Г. В. Шемаєвої як члена 
редколегій наукових збірників та часописів, рецензента наукових 
та навчальних видань, 3–4 розділи — з її діяльністю як наукового 
керівника аспірантів, офіційного опонента на захисті 
дисертаційних досліджень. У 5 розділі «Публікації про життя, 
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наукову, науково-педагогічну та громадську діяльність 
Г. В. Шемаєвої» зібрано 166 джерел (матеріали з довідників, 
наукових збірників, монографій, періодичних видань, Інтернету). 
Бібліографічні описи 2 та 5 розділів супроводжуються довідковими 
анотаціями, у разі необхідності — розширеними. Упорядкування 
матеріалів — за хронологічним принципом, у межах року — за 
алфавітом. Майже всі джерела переглянуто de visu. 

Орієнтуватися в бібліографічній частині видання допоможе 
система допоміжних покажчиків — іменний, предметний, 
покажчик назв праць Г. В. Шемаєвої. Предметний покажчик, 
складений на 1 розділ, надає уявлення про наукові інтереси та 
напрями досліджень ювіляра. В іменному покажчику наводиться 
перелік співавторів, авторів публікацій про науковця, персоналій, 
котрим присвячені праці Г. В. Шемаєвої (номери публікацій 
подано в дужках). Видання супроводжують фото з особистого 
архіву Г. В. Шемаєвої. 

Відбір джерел закінчено в січні 2019 р. 
Бібліографічні записи здійснено відповідно до існуючих 

державних та міждержавних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 
та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. 
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні 
вимоги та правила», ГОСТу 7.12–93 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила», ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості», ГОСТу 
7.78–99 «Издания. Вспомогательные указатели», ДСТУ ГОСТ 
7.9:2009 «Реферат и аннотация. Общие требования». 

У процесі укладання покажчика використано бібліографічну 
базу даних бібліотеки ХДАК «Праці викладачів та співробітників 
ХДАК», ресурси Інтернету, особистий архів Г. В. Шемаєвої. 

Запропоноване видання — науково-допоміжний 
покажчик — адресоване науковцям, дослідникам у галузі 
соціальних комунікацій, історії та сучасного розвитку 
бібліотечно-інформаційної освіти, інтелектуальної власності, 
авторського права в бібліотеках, студентам, аспірантам закладів 
вищої бібліотечно-інформаційної освіти. 
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ГАННА  ВАСИЛІВНА  ШЕМАЄВА  
(до 65-річчя від дня народження) 

Біобібліографічний покажчик присвячено Шемаєвій Ганні 
Василівні — доктору наук із соціальних комунікацій, професору, 
професору кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 
справи Харківської державної академії культури (ХДАК), 
авторитетному викладачеві та науковцеві, чий талант, 
самовіддане служіння улюбленій справі, невтомна енергія та 
професіоналізм є вирішальними для долучення ювіляра до 
когорти славетної української, харківської науково-освітньої 
школи книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства.  

Г. В. Шемаєва в 1977 р. закінчила бібліотечний факультет 
Харківського державного інституту культури, працювала 
бібліотекарем, завідувачем сектора в бібліотеках Харківського 
політехнічного й Українського заочного політехнічного 
інститутів; завідувачем бібліотеки, начальником Наукового 
інформаційно-бібліотечного центру в Науково-дослідному 
інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини; 
директором навчально-методичного інформаційно-бібліотечного 
центру з функцією проректора з інформатизації в Харківській 
державній зооветеринарній академії. Кандидат історичних наук 
(2000 р.), доктор наук із соціальних комунікацій (2009 р.), 
професор (2013 р.). На викладацькій роботі в ХДАК працює з 
2001 р.: протягом 2001–2004 рр. старший викладач за 
сумісництвом, з 2004 р. обіймає посаду доцента кафедри 
бібліотекознавства на постійній основі, а з 2011 р. працює на 
посаді професора кафедри. Унікальне поєднання в професійному 
досвіді Г. В. Шемаєвої практичної, освітньої і наукової складових 
забезпечили їй високий авторитет серед бібліотечних 
працівників, науковців, викладачів і студентів. Вона — одна з 
найпродуктивніших учених ХДАК, талановитий педагог-
вихователь кількох поколінь бакалаврів, спеціалістів і магістрів 
бібліотечно-інформаційного профілю, принципова, 
високоморальна людина, котра дотримує демократичних 
принципів у спілкуванні як з колегами, так і зі студентами. 

Як викладач вона на високому професійному та науково-
методичному рівні проводить лекційні, семінарські й практичні 
заняття для студентів та магістрів із застосуванням інтерактивних 
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методів і методик викладання. Вона — одна із провідних у ХДАК 
фахівців у галузі інтелектуальної власності — підвищила 
кваліфікацію в Міжгалузевому інституті післядипломної освіти 
при Національному технічному університеті «ХПІ». Ганна 
Василівна плідно керує курсовими, дипломними бакалаврськими 
та магістерськими роботами, які вирізняються оригінальністю й 
інноваційністю. Унікальними є й навчальні посібники: «Трансфер 
інновацій і його організація у бібліотеках України», 
підготовлений у співавторстві з В. А. Вергуновим і 
В. В. Дерлеменком (2011 р.), «Система електронних бібліотек та 
баз даних: теоретико-прикладні аспекти» (2014 р.). Значну увагу 
Ганна Василівна приділяє модернізації підготовки 
висококваліфікованих кадрів з урахуванням кращого 
європейського досвіду; активно впроваджує сучасну модель 
організації освітнього процесу, яка поєднує освітню, наукову й 
інноваційну діяльність, базується на засадах соціального 
партнерства та соціального діалогу. 

Слід зауважити, що Г. В. Шемаєва постійно працює над 
підвищенням власної науково-педагогічної майстерності, бере 
участь у науково-методичних семінарах кафедри, факультету, 
академії, активно здійснює профорієнтаційну роботу, залучаючи 
до означених заходів студентів магістратури зі спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

Ганна Василівна презентує результати науково-викладацької 
діяльності на численних наукових та науково-практичних 
конференціях національного й міжнародного рівнів, на яких її 
доповіді неодноразово відзначалися дипломами та подяками.  

Вона — відомий в Україні вчений — активно впроваджує 
інноваційні форми і методи діяльності в бібліотечну сферу. 
Практичним упровадженням її кандидатської дисертації на тему 
«Трансформація галузевої інформаційно-бібліотечної системи в 
умовах інформатизації», яка була виконана в ХДАК та успішно 
захищена у 2000 р. в спеціалізованій ученій раді Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, стало створення 
наукових інформаційно-бібліотечних центрів в аграрній сфері. 
Результат докторської дисертації (2009 р.) — започаткування 
нового наукового напряму з коеволюційних процесів розвитку 
бібліотек у системі наукової комунікації. 
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Під науковим керівництвом Ганни Василівни захищено 
5 кандидатських дисертацій. Як член двох спеціалізованих 
учених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій 
бере активну участь у наукових дискусіях. Виступала офіційним 
опонентом під час захисту шести кандидатських та п’яти 
докторських дисертацій зі спеціальності 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». Нині 
є головою спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 в Харківській 
державній академії культури з правом розгляду та прийняття до 
захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) наук зі спеціальності 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» в 
галузі соціальних комунікацій.  

Член редколегій українських наукових журналів та 
збірників: «Вісник Книжкової палати», «Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія», «Вісник Харківської 
державної академії культури». Здійснює керівництво науковим 
гуртком кафедри, члени якого неодноразово ставали призерами 
всеукраїнських і регіональних конкурсів студентських наукових 
робіт, виступали зі стендовими презентаціями та доповідями на 
регіональних та всеукраїнських конференціях. 

Її значний досвід на посаді начальника наукового 
інформаційно-бібліотечного центру дозволив напрацювати багато 
корисних для вченого якостей, умінь та навичок організації 
проектної роботи, встановлення багатосторонніх професійних 
контактів, об’єднання теоретиків і практиків для вирішення 
найнагальніших проблем розвитку бібліотечного соціального 
інституту. Г. В. Шемаєва докладає багато зусиль для розширення 
наукових контактів з бібліотечними закладами України, 
провідними закладами вищої освіти України та зарубіжжя; 
систематично виступає з лекціями, доповідями в бібліотечних 
закладах різних рівнів, встановила системні міжнародні науково-
освітні зв’язки факультету соціальних комунікацій ХДАК із 
європейськими закладами вищої освіти Болгарії, Данії, Італії, 
Латвії, Німеччини в напрямі науково-освітнього співробітництва, 
обміну інформацією. За її ініціативи і сприяння зарубіжні колеги 
беруть участь у міжнародних наукових конференціях, що 
організовує ХДАК, публікують статті в науковому фаховому 
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збірнику «Вісник Харківської державної академії культури». 
Зокрема варто відзначити ініційовану Ганною Василівною активну 
співпрацю ХДАК з професором Копенгагенського університету 
Хансом Ельбесхаузеном (Данія), результат якої — спільна 
публікація, а також відвідування науковцем провідних бібліотек 
Харкова та Києва. 

Ганна Василівна бере активну участь у суспільно-
професійній діяльності, є членом Української бібліотечної 
асоціації та Європейської асоціації бібліотечних та 
інформаційних працівників VetLib–L. 

За внесок у розбудову бібліотечної справи, упровадження 
інноваційних технологій у розвиток науки й освіти неодноразово 
нагороджена грамотами Української академії аграрних наук, 
Харківської обласної державної адміністрації, Міністерства 
культури України, почесним знаком «Відмінник аграрної освіти і 
науки» ІІІ ступеня, дипломом обласного конкурсу «Вища школа 
Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно-
орієнтованих дисциплін». 

Г. В. Шемаєвій притаманні ініціативність, сумлінність, 
відданість своїй справі, відповідальність, здатність вирішувати 
актуальні науково-освітні проблеми. Вона має заслужений 
авторитет не лише серед викладачів, студентів, співробітників 
ХДАК, але й працівників бібліотек, науковців та викладачів 
закладів вищої освіти в Україні й за кордоном. 

 
Н. М. Кушнаренко, 

проректор з наукової роботи Харківської державної 
академії культури, доктор педагогічних наук, професор, 

заслужений працівник культури України 
 

А. А. Соляник, 
декан факультету соціальних комунікацій 
Харківської державної академії культури, 

доктор педагогічних наук, професор 
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ГРОМАДСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  УЧЕНОГО  ЯК  
ОСНОВНИЙ  НАПРЯМ  СОЦІАЛЬНИХ  

КОМУНІКАЦІЙ  

Значне місце в житті Ганни Василівни Шемаєвої, доктора наук 
із соціальних комунікацій, професора Харківської державної 
академії культури посідає діяльність у бібліотечних громадських 
організаціях. Їй належить особлива роль у становленні й розвиткові 
професійного бібліотечного руху в Україні, зокрема на Харківщині.  

Громадську діяльність Г. В. Шемаєва розпочала в 1992 р., 
коли нагальною проблемою розвитку бібліотек стало 
впровадження інформаційних технологій, автоматизація 
бібліотечних процесів, що потребувало створення професійного 
громадського товариства. Ганна Василівна не тільки була в 
команді ініціаторів створення Асоціації сучасних інформаційних 
бібліотечних технологій (АСІБТ), але й узяла безпосередню 
участь у підготовці статуту, оформленні документів та, завдяки 
своїй авторитетності як завідувача наукової бібліотеки Інституту 
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (ІЕКВМ), 
домовилася з керівництвом щодо місцезнаходження та офіційної 
адреси Асоціації. Протягом значного періоду спочатку 
виконувала функції вченого секретаря, а потім — віце-президента 
АСІБТ. На базі ІЕКВМ проводилися засідання правління, 
семінари та конференції регіонального, національного та 
міжнародного значення, на яких обговорювалися проблеми 
модернізації бібліотек, здійснювалися обмін досвідом та 
професійне спілкування. 

Однією із домінуючих подій 1994 р. стало встановлення 
взаємозв’язків АСІБТ з міжнародними установами та 
харківським відділенням міжнародного фонду «Відродження». 
Істотного значення набула проектна діяльність Асоціації. За 
сприяння фонду «Відродження» відбулося три міжнародні 
конференції, в організації та проведенні яких узяла активну 
участь Г. В. Шемаєва. Крім того, для її проекту щодо 
автоматизації бібліотеки першому серед харківських запитів були 
виділені кошти для придбання комп’ютерного обладнання. 
Загалом у межах діяльності Асоціації реалізовано багато 
успішних проектів, підтриманих міжнародними фондами, до 
організації яких долучилася Ганна Василівна. Найпотужнішим 
серед них був міжнародний проект, у межах якого провідні 
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бібліотеки харківських університетів та науково-дослідних 
інститутів отримали кошти для обладнання виділених ліній 
підключення до Інтернету в 1996–1997 рр. Особливої уваги 
потребували вибір програмного забезпечення для налаштування 
автоматизованої бібліотечної мережі, а також зарубіжні стажування 
для вивчення провідного міжнародного досвіду. Можна назвати 
багато значимих проектів, в яких Г. В. Шемаєва брала участь або 
була ініціатором. Їх реалізація сприяла розбудові не тільки бібліотек 
Харкова, але й бібліотек аграрного сектора України, а також 
підвищенню професійного рівня фахівців бібліотек. Вагомою була й 
співпраця з міжнародними фондами, такими як IREX, 
«Відродження» тощо. 

Про надзвичайний талант Ганни Василівни встановлювати 
та підтримувати комунікації свідчить те, що кожний її 
професійний візит слугував основою для плідного 
співробітництва. Так, після стажування в Німеччині за підтримки 
фонду «Відродження» були встановленні тісні і плідні зв’язки 
АСІБТ з корпорацією Schpringer Verlag, за результатами якої 
бібліотеки Харкова, зокрема ХДНБ імені В. Г. Короленка, 
бібліотеки університетів (автодорожнього, медичного, 
радіоелектроніки та ін.) та науково-дослідних інститутів, 
безплатно поповнили свої фонди найновішою літературою 
англійською та німецькою мовами. Загальна кількість книжок 
становила майже 4 тонни!  

Г. В. Шемаєва, незважаючи на певне зменшення обсягу 
діяльності Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій, 
і сьогодні має активну професійну позицію. Вона — член Української 
бібліотечної асоціації та член Європейської асоціації бібліотечних та 
інформаційних працівників, підтримує професійні зв’язки з 
міжнародною групою ветеринарних бібліотек. Можна сміливо 
стверджувати, що її внесок у розбудову бібліотечної справи України 
ще цілком не вичерпаний, цінний і такий, що потребує розвитку. 

 
Н. В. Шаронова, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
інтелектуальних комп’ютерних систем 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», 

президент АСІБТ 1994–2004 рр. 



 

 13

ОСНОВНІ  ДАТИ  ЖИТТЯ ,  НАУКОВОЇ ,  НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ,  ГРОМАДСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

Г .  В .  ШЕМАЄВОЇ  

1953 р. 
22 вересня 

•Народилася в с. Дробишево Красно-Лиманського 
району Донецької області. 

1977 р. •Закінчила Харківський державний інститут 
культури за спеціальністю «бібліотекознавство 
та бібліографія», присвоєна кваліфікація 
«бібліотекар-бібліограф». 

1977–1982 рр. •Бібліотекар, завідувач сектора бібліотеки 
Харківського політехнічного інституту. 

1982–1989 рр. •Завідувач сектора бібліотеки Українського 
заочного політехнічного інституту. 

1989–1995 рр. •Завідувач бібліотеки Інституту експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини. 

1992 р. •Одна із засновників Асоціації сучасних 
інформаційно-бібліотечних технологій, 
виконувала обов’язки вченого секретаря. 

1994–2004 рр. •Віце-президент Асоціації сучасних 
інформаційно-бібліотечних технологій. 

1995 р. •Керівник та головний виконавець науково-
дослідного проекту «Створення автоматизованої 
інформаційно-бібліотечної системи» в межах 
міжнародної програми «Відродження». 
•Нагороджена грамотою Президії Української 
академії аграрних наук. 

1996–2002 рр. •Начальник Наукового інформаційно-бібліотечного 
центру (НІБЦ) Інституту експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини. 

1996 р. •Нагороджена грамотою Інституту 
експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини. 

1997 р. •Одна із виконавців науково-дослідного проекту 
«Організація доступу до наукових ресурсів» у 
межах міжнародної програми «Відродження». 
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•Нагороджена грамотою Президії Української 
академії аграрних наук. 
•Член Європейської асоціації бібліотечних 
працівників VetLib-L, отримала грант від 
асоціації для участі в міжнародній конференції 
«Доступ до наукової інформації: глобальні й 
локальні проблеми». 

1998 р. •Нагороджена грамотами Президії Української 
академії аграрних наук, Харківської обласної 
державної адміністрації. 

1999 р. •Нагороджена грамотами Міністерства культури 
України та Інституту експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини. 

2000 р. 
30 березня 

 
 
 
 

20 вересня 
 

•У спеціалізованій ученій раді Д 26.165.01 
Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Трансформація галузевої 
інформаційно-бібліотечної системи в умовах 
інформатизації». 
•Присуджено науковий ступінь кандидата 
історичних наук. 

2001 р. •Викладач кафедри інформатики Харківського 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. 
•Нагороджена грамотою Президії Української 
академії аграрних наук. 

2001–2004 рр. •У межах програми TEMPUS ініціювала проект 
«Реформи ветеринарної освіти у Харкові, 
Україна», у підготовці й реалізації якого брала 
активну участь. 
•Старший викладач кафедри ветеринарного 
менеджменту Харківської державної 
зооветеринарної академії (за сумісництвом). 
•Старший викладач кафедри соціальних 
комунікацій Харківської державної академії 
культури (за сумісництвом). 
•Керівник науково-дослідної теми «Створення 
галузевої електронної бібліотеки» (ІЕКВМ УААН). 
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2002 р. •Нагороджена грамотою Інституту 
експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини. 
•Увійшла до складу міжвідомчої науково-
методичної ради сільськогосподарських 
бібліотек України, затвердженої наказом 
Мінагрополітики України та Української 
академії аграрних наук України від 1 липня 
2002 р. № 178/45. 

2002–2004 рр. •Директор учбово-методичного інформаційно-
бібліотечного центру (УМІБЦ) з функцією 
проректора з інформатизації в Харківській 
державній зооветеринарній академії. 

2003 р. •З метою сприяння поглибленню знань за фахом 
організувала в межах програми DAAD 
ознайомчо-навчальну поїздку 14-ти студентів 
Харківської державної зооветеринарної академії 
до Німеччини, разом з якими відвідала декілька 
університетів, бібліотек та музеїв у Берліні, 
Ганновері, Бонні. 
•Нагороджена грамотами Міністерства культури 
України, Харківського бібліотечного товариства. 
•Рішенням колегії Міністерства аграрної 
політики України нагороджена знаком 
«Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня. 

2004 р. •Член правління Асоціації сучасних 
інформаційно-бібліотечних технологій. 

2004–2007 рр. •Навчалася в докторантурі Харківської 
державної академії культури. 

2004–2011 рр. •Доцент кафедри бібліотекознавства та 
соціальних комунікацій Харківської державної 
академії культури. 

2008 р. •Присвоєно вчене звання доцента кафедри 
бібліотекознавства та соціальних комунікацій. 
•Вийшла друком монографія «Електронні 
ресурси бібліотек України в системі наукових 
комунікацій». 
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•Підвищила кваліфікацію на курсах науково-
педагогічних працівників вишів за спеціальністю 
7.000002 «Інтелектуальна власність» 
(Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
НТУ «ХПІ»). 

2009 р. 
 

•У спеціалізованій ученій раді Д 64.807.02 
Харківської державної академії культури 
захистила докторську дисертацію на тему 
«Бібліотека в системі наукової комунікації: 
коеволюційні процеси розвитку». Присвоєно 
вчене звання доктор наук із соціальних 
комунікацій (16 грудня 2009 р.). 
•Нагороджена грамотою Асоціації сучасних 
інформаційно-бібліотечних технологій. 
•Відповідальна за організацію міжнародних 
науково-освітніх контактів на факультеті 
бібліотекознавства та інформатики. Здійснює 
науково-інформаційний та безпосередній обмін 
науково-освітньою інформацією з факультетами 
та кафедрами провідних університетів 
Великобританії, Болгарії, Данії, Італії, Латвії, 
Німеччини, Польщі. 

2010–2017 рр. •Заступник голови спеціалізованої вченої ради 
Д 64.807.02 Харківської державної академії 
культури з правом прийняття до захисту 
докторських та кандидатських дисертацій за 
спеціальностями 27.00.03 – книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство та 
27.00.01 – теорія та історія соціальних 
комунікацій. 

2010 р. – 
понині 

•Член редакційної колегії наукового фахового 
збірника «Вісник Харківської державної академії 
культури». 
•Член Української бібліотечної асоціації. 

2011 р. •Увійшла до складу редакційної колегії науково-
практичного журналу «Вісник Книжкової палати». 
•Вийшов друком навчальний посібник 
«Трансфер інновацій і його організація у 
бібліотеках України» (у співавт.). 
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2011 р. – 
понині 

•Професор кафедри бібліотекознавства та 
соціальних комунікацій (з 2017 р. — кафедра 
інформаційної, бібліотечної та архівної справи) 
Харківської державної академії культури. 

2012 р. 
 
 
 
 

2012 р. – 
понині 

Спільно з професором Х. Ельбесхаузеном 
(Данія) підготувала статтю, яка опублікована у 
фаховому виданні України «Вісник Книжкової 
палати». 
•Член спеціалізованої вченої ради К 26.807.04 
Київського національного університету культури 
і мистецтв з правом прийняття до захисту 
докторських та кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство. 

2013 р. 
 
 
 
 
 

2013 р. – 
понині 

•Присвоєно вчене звання професора. 
•Нагороджена дипломом XV обласного конкурсу 
«Вища школа Харківщини – кращі імена» в 
номінації «Викладач професійно-орієнтованих 
дисциплін». 
•Член редакційної колегії наукового журналу 
«Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія». 

2014 р. •Вийшли друком навчальний посібник «Система 
електронних бібліотек та баз даних: теоретико-
прикладні аспекти» та конспект лекцій 
«Інтелектуальна власність». 

2017 р. – 
понині 

•Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 
Харківської державної академії культури з 
правом прийняття до захисту докторських та 
кандидатських дисертацій за спеціальністю 
27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство. 
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1. АВТОРСЬКІ  ПРАЦІ  Г .  В .  ШЕМАЄВОЇ  

1992 
1. Досвiд використання ПЕОМ в роботi бiблiотеки 

Українського НДI експериментальної ветеринарії / Шемаєва А. В. 
// Сучасні проблеми бiблiотечно-бiблiографiчної справи на 
Українi : I Всеукр. конгрес бiблiотекарів : [матеріали] / Наук. с.-г. 
б-ка Укр. акад. аграр. наук. — Київ, 1992. — С. 55–58. 

1993 
2. Библиографическая подготовка специалистов для АИПС 

/ Е. П. Щербинина, А. В. Шемаева // Информационные 
технологии в славянской культуре и украинском возрождении : 
тез. докл. междунар. науч. конф., 16–17 февр. 1993 г. / Комис. 
Верхов. Совета Украины по вопр. нар. образования и науки 
[и др.]. — Харьков, 1993. — С. 72–73. 

3. Совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в сельскохозяйственных библиотеках 
Харьковского региона на основе эксплуатации АИПС 
/ А. В. Шемаева // Информационные технологии в славянской 
культуре и украинском возрождении : тез. докл. междунар. науч. 
конф., 16–17 февр. 1993 г. / Комис. Верхов. Совета Украины по 
вопр. нар. образования и науки [и др.]. — Харьков, 1993. — 
С. 48–49. 

1994 
4. Iз iсторiї бiблiографiї з ветеринарної медицини 

/ О. В. Онищенко, Г. В. Шемаєва // З історії розвитку 
сільськогосподарської бібліографії в Україні та її значення в 
розвитку аграрної науки та виробництва. Сучасні проблеми та 
перспективи : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Укр. акад. аграр. 
наук, Центр. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 1994. — С. 47–58. 

1995 
5. Вивчення iнформацiйних потреб науковцiв i фахiвцiв 

ветеринарної медицини як умова удосконалення iнформацiйно-
бiблiотечного обслуговування / Шемаєва А. В. // Бiблiотека у 
демократичному суспiльствi : зб. матерiалiв Мiжнар. наук. конф., 
21–23 листоп. 1995 р., м. Київ / Київ. держ. ін-т культури, Ф-т 
бібл.-інформ. систем, Укр. бібл. асоц. — Київ, 1995. — С. 160–163. 
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6. Информационно-библиотечное обслуживание ученых и 
специалистов ИЭКВМ / Шемаева А. В. // Институт 
экспериментальной клинической ветеринарной медицины : 
информ. бюл., 1994 г. / Укр. акад. аграр. наук. — Харьков, 
1995. — С. 337–338. 

1996 
7. Бусол Владимир Александрович : [биобиблиогр. указ.] 

/ Ин-т эксперимент. и клинич. ветеринар. медицины, Науч. б-ка ; 
[сост.: А. В. Шемаева, О. Б. Давыдова ; ред. Г. А. Красников]. — 
Харьков, 1996. — 48 с. — (Материалы к биобиблиографии 
деятельности ученых сельскохозяйственной науки). 

8. Модель автоматизованого предметного рубрикатора 
/ Шемаєва Г. В. // Актуальні питання впровадження 
iнформаційних технологiй у документально-комунiкацiйнiй 
сферi : матерiали третього мiжнар. семiнару, 11–13 верес. 1996 р. 
/ Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій [та ін.]. — Харкiв, 
1996. — С. 80–81. 

9. Проблемы информационного обеспечения ученых и 
специалистов в области ветеринарной медицины / Фукс П. П., 
Шемаева А. В., Гладких Г. Г. // Информационные ресурсы: 
создание, интеграция и использование : тез. докл. и сообщ. III 
междунар. науч.-практ. конф., 25 февр. — 1 марта 1996 г., Гута, 
Ивано-Франков. обл., Украина / Гос. ком. Украины по вопр. 
науки, техники и пром. политики [и др.]. — Киев, 1996. — 
Ч. 1. — С. 221–223. 

10. Система iнформацiйно-бiблiотечного обслуговування в 
галузi ветеринарної медицини / Г. В. Шемаєва // Iнформаційно-
бiблiографічне забезпечення сільськогосподарської науки i 
виробництва : матерiали наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю 
ЦНСГБ УААН, Київ, 18–21 листоп. 1996 р. / Укр. акад. аграр. 
наук, ЦНСГБ, Асоц. б-к України. — Київ, 1996. — С. 62–65. 

11. Создание и ведение электронного рубрикатора средствами 
CDS/ISIS / А. В. Шемаева, Г. Г. Гладких // Iнформаційно-
бiблiографічне забезпечення сільськогосподарської науки i 
виробництва : матерiали наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю 
ЦНСГБ УААН, Київ, 18–21 листоп. 1996 р. / Укр. акад. аграр. 
наук, ЦНСГБ, Асоц. б-к України. ― Київ, 1996. — С. 47–48. 
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1997 
12. Научная библиографическая информация по ветеринарной 

медицине в Украине: история и современное состояние 
/ А. В. Онищенко, А. В. Шемаева // Ветеринарна медицина : 
мiжвiд. темат. наук. зб. / Акад. аграр. наук. — Харків, 1997. — 
Вип. 71. — С. 108–115. 

13. Некоторые аспекты внедрения информационных 
технологий в библиотеки сельскохозяйственного профиля 
Украины / Шемаева А. В., Гладких Г. Г. // Библиотеки и 
ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые 
формы сотрудничества : 4-я Междунар. конф. «Крым 97», Судак, 
7–15 июня 1997 г. : материалы конф. — Судак, 1997. — Т. 1. — 
C. 182–184. 

14. Опыт внедрения услуг INTERNET в научном 
информационно-библиотечном центре по ветеринарной 
медицине / А. В. Шемаева, Г. Г. Гладких // Создание, интеграция, 
использование информационных ресурсов инновационного 
развития : тез. докл. и сообщ. междунар. конф., 18–19 окт. 1997 г. 
/ УкрИНТЭИ. — Киев, 1997. — С. 68–70. * 

1998 
15. Геннадий Андреевич Красников : [биобиблиогр. указ.] 

/ Укр. акад. аграр. наук, Ин-т эксперимент. и клинич. ветеринар. 
медицины, Науч. информ.-библ. центр ; [сост.: А. В. Шемаева, 
О. Б. Давыдова, Т. Н. Приходько ; ред.: П. П. Фукс, 
А. Г. Королева]. — Харьков, 1998. — 62 с. — (Материалы к 
биобиблиографии деятелей сельскохозяйственной науки). 

16. До проблеми розвитку документальних ресурсiв 
ветеринарних бiблiотек України / Шемаєва Г. В. // Ветеринарна 
медицина : мiжвiд. темат. наук. зб. / Акад. аграр. наук. — Харкiв, 
1998. — Вип. 75. — С. 200–212. 

17. Система информационно-консультационного обслуживания 
ветеринарной медицины в Украине / Шемаева А. В. // Библиотеки и 
ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые 
формы сотрудничества : 5-я Юбилейн. междунар. конф. 
«Крым 98», Судак, 6–14 июня 1998 г. : материалы конф. — М., 
1998. — Т. 2. — C. 766–768. 
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1999 
18. Бабкін Валерій Федорович (1939–1999) : біобібліогр. 

покажч. / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. 
ветеринар. медицини, Наук. інформ.-бібл. центр ; [упоряд.: 
Т. М. Приходько, Т. М. Шальнова ; ред.: М. С. Слободяник, 
А. В. Шемаєва]. — Харків, 1999. — 49 с. — (Матеріали до 
біобібліографії діячів сільськогосподарської науки). 

19. До проблеми актуалізації документно-інформаційних 
ресурсів галузі : [ветеринарна медицина] / Ганна Шемаєва // Вісн. 
Кн. палати. — 1999. — № 1. — C. 8–10. 

20. До створення системи інформаційно-бібліотечного 
обслуговування галузі ветеринарної медицини / Ганна Шемаєва 
// Бібл. вісн. — 1999. — № 1. — С. 13–15. 

21. Концептуальні підходи до створення системи 
інформаційно-бібліотечного обслуговування галузі / Ганна 
Шемаєва // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 3. — C. 17–19. 

22. Олег Алексеевич Малинин : биобиблиогр. указ. / Укр. акад. 
аграр. наук, Ин-т эксперимент. и клинич. ветеринар. медицины, 
Науч. информ.-библ. центр ; [сост.: А. В. Шемаева, Т. Н. Шальнова ; 
ред. Т. Н. Приходько]. — Харьков, 1999. — 38 с. — (Материалы к 
биобиблиографии деятелей сельскохозяйственной науки). 

23. The Problems of the Ukrainian Veterinary Libraries / Аnna 
Shemaeva // Newsletter. — 1999. — Vol. 3, Iss. 1. — P. 8–10. 

2000 
24. Ветеринарні ресурси в Internet / Шемаєва Г. В. 

// Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому 
виробництві : зб. наук. пр. / Ін-т аграр. економіки. — Київ, 2000. — 
№ 2. — С. 272–275. 

25. Вплив інформаційних технологій на зміст і характер 
обслуговування в бібліотеках ветеринарного профілю / Ганна 
Шемаєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського 
/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к 
України. — Київ, 2000. — Вип. 5. — С. 211–218. 

26. До проблеми створення корпоративної регіональної мережі 
/ Шемаєва Г. В., Гончаров С. В., Приходько Т. Н. // Інформаційні 
ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві : зб. 
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наук. пр. / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т аграр. економіки УААН, 
Всеукр. спілка інформ. фахівців АПК. — Київ, 2000. — № 2. — 
С. 177–180. 

27. Иван Никитович Гладенко (1915–1991) : биобиблиогр. указ. 
/ Укр. акад. аграр. наук, Ин-т эксперимент. и клинич. ветеринар. 
медицины, Науч. информ.-библ. центр ; [сост.: А. В. Шемаева, 
Т. Н. Приходько, И. С. Трушевская ; под ред. П. П. Фукс, 
А. Н. Головко]. — Харьков, 2000. — 40 с. — (Материалы к 
биобиблиографии деятелей сельскохозяйственной науки). 

28. Комп’ютеризацiя галузi ветеринарної медицини України 
/ Іван Малохатько, Ганна Шемаєва // Ветеринарна медицина 
України. — 2000. — № 4. — С. 14–15. 

29. НІБЦ ІЕКВМ: історія становлення та перспективи розвитку 
/ Шемаєва Г. В., Трушевська І. С. // Ветеринарна медицина : 
мiжвiд. темат. наук. зб. / Укр. акад. аграр. наук. — Харків, 
2000. — Вип. 78, т. 2. — С. 234–242. 

30. Трансформація галузевої інформаційно-бібліотечної 
системи в умовах інформатизації (на прикладі галузі 
ветеринарної медицини) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 
07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство» / Шемаєва Ганна Василівна ; Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2000. — 18 с. 

31. Формування інформаційного ринку продуктів та послуг у 
галузі ветеринарної медицини / Ганна Шемаєва // Бібл. вісн. —
2000. — № 6. — С. 24–26. 

2001 
32. Галузевий рубрикатор як відображення перспективного 

напрямку у розвитку інформаційно-бібліотечної системи 
/ П. П. Фукс, А. В. Шемаєва, Т. М. Приходько // Библиотеки и 
ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые 
формы сотрудничества. Тема 2001 года : Производители и 
пользователи печатной и электронной информации на пути к 
информационному обществу : тр. Восьмой междунар. конф. 
«Крым 2001», Судак, 9–17 июня 2001 г. — М., 2001. — Т. 1. — 
C. 514–516. 
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33. Конозенко Павел Алексеевич : биобиблиогр. указ. / Укр. 
акад. аграр. наук, Ин-т эксперимент. и клинич. ветеринар. 
медицины, Науч. информ.-библ. центр ; [сост.: А. В. Шемаева, 
Т. Н. Приходько, Т. Н. Шаповалова]. — Харьков, 2001. — 48 с. — 
(Материалы к биобиблиографии деятелей сельскохозяйственной 
науки). * 

34. На допомогу реформуванню аграрного сектора економіки 
/ Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. 
пр. — Харків, 2001. — Вип. 7. — С. 152–155. — Рец. на кн.: 
Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні 
служби : монографія / В. В. Дерлеменко. — Київ, 2001. — 452 с. 

35. Научный информационно-библиотечный центр (НИБЦ) 
/ А. В. Шемаева // Служение ветеринарной науке : (страницы 
истории ИЭКВМ, 1922–2001 гг.) / под ред. П. П. Фукс, 
А. Н. Головко. — Харьков, 2001. — Ч. 2. — С. 310–316. 

36. Трансформацiя вiдомчих бiблiотек в iнформацiйнi центри 
/ Шемаєва Г. В. // Аграрнi реформи в Українi, теорiя, iсторiя, 
полiтика, iнформацiя : матерiали Мiжнар. наук.-практ. конф., 19–
20 квiт. 2001 р. / М-во аграр. політики України, Харків. держ. 
техн. ун-т сіл. госп-ва. — Харків, 2001. — С. 199–201. 

37. Формування інформаційної культури користувачів 
інформації / Г. В. Шемаєва, Т. М. Шаповалова // Вісн. Харків. 
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2001. — Вип. 8. — 
С. 141–147. 

2002 
38. Галузева електронна бібліотека: концептуальні положення : 

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини 
/ Ганна Шемаєва, Тетяна Шаповалова, Тамара Приходько // Вісн. 
Кн. палати. — 2002. — № 2. — С. 15–18. 

39. На шляху до електронної бібліотеки / Г. В. Шемаєва 
// Духовна культура в iнформацiйному суспiльствi : матерiали 
мiжнар. наук.-теорет. конф., 24–25 сiч. [2002 р.] / М-во культури і 
мистецтв України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 
2002. — С. 211–213. 
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2003 
40. Рубрикатор з ветеринарної медицини. Структура, правила 

використання та ведення : рекомендації / Г. В. Шемаєва, 
Т. М. Приходько, Г. Г. Гладкіх, С. В. Гончаров, 
Т. М. Шаповалова. — Харків : ХДЗВА, 2003. — 32 с. * 

2004 
41. Информационное обеспечение реформирования аграрного 

образования / Шемаева А. В. // Библиотечное дело – 2004: 
всеобщая доступность информации : материалы Девятой 
междунар. науч. конф. (Москва, 22–24 апр. 2004 г.) / Моск. гос. 
ун-т культуры и искусств [и др.]. — М., 2004. — С. 65. 

42. Модель корпоративної галузевої інформаційно-бібліотечної 
системи в умовах інформатизації / Г. В. Шемаєва // Створення 
корпоративної системи інформаційних ресурсів галузі: шлях 
взаємодії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4–6 жовт. 
2003 р. / Харків. держ. зооветеринар. акад. — Харків, 2004. — 
С. 28–31. * 

43. Практикум з ветеринарного менеджменту / Головко В. О., 
Бусол В. О., Шемаєва Г. В. — Харків : ХДЗВА, 2004. — 48 с. * 

44. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 9759. Науково-практичний твір «Рекомендації «Рубрикатор з 
ветеринарної медицини. Структура, правила використання та 
ведення» / Б. Т. Стегній, Г. В. Шемаєва, Т. М. Приходько, 
Т. М. Шаповалова, Г. А. Красніков. — Зареєстр. 09.04.2004; 
опубл. 20.05.2004. 

45. Система електронних бiблiотек i баз даних : програма 
спецкурсу / М-во культури i мистецтв України, Харків. держ. 
акад. культури, Каф. бiблiотекознавства та соц. комунiкацiй ; 
[уклад. Г. В. Шемаєва]. — Харків : ХДАК, 2004. — 14 с. 

46. Соціально-психологічні аспекти бібліотечної діяльності 
/ Шемаєва Г. В. // Бібліотечна складова у формуванні 
національної еліти держави : матеріали наук.-практ. конф., 
30 листоп. — 1 груд. 2004 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. П. Василенка. — Харків, 2004. — С. 67–74. 
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2005 
47. Влияние Ассоциации современных информационно-

библиотечных технологий на формирование региональной 
инновационной политики / А. В. Шемаева // Харківський регіон: 
пошук стратегій оптимального розвитку : матеріали наук.-практ. 
конф., 19 жовт. 2005 р. / М-во культури і туризму України, 
Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. — Харків, 
2005. — С. 98–102. 

48. Електронна бібліотека у системі інформаційного 
забезпечення науки / Ганна Шемаєва // Вісн. Кн. палати. — 
2005. — № 8. — С. 27–30. 

49. Мультимедiйнi технологiї в бiблiотеках : програма курсу 
/ М-во культури i мистецтв України, Харків. держ. акад. 
культури, Каф. бiблiотекознавства та соц. комунiкацiй ; [уклад. 
Г. В. Шемаєва]. — Харків : ХДАК, 2005. — 10 с. 

50. Роль професійних об’єднань в інформаційному 
забезпеченні розвитку науки / Ганна Шемаєва // Вісн. Кн. 
палати. — 2005. — № 7. — С. 16–19. 

51. Транспортування знань каналами інформаційного 
забезпечення науки / Г. Шемаєва // Бібл. планета. — 2005. — 
№ 4. — С. 29–31. 

52. Трансформація бібліотеки вищого навчального закладу за 
сучасних умов / Ганна Шемаєва // Покликання університету : [зб. 
наук. пр.] / Програма акад. обмінів ім. Фулбрайта. — Київ, 
2005. — С. 140–142. 

53. Формування науково-освітнього інформаційного ресурсу в 
контексті Болонського процесу / Г. В. Шемаєва // Інформаційно-
культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, 
стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-практ. 
конф., 13–14 груд. 2005 р. / М-во культури і туризму України, 
Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2005. — С. 10–11. 

2006 
54. Бібліотечна діяльність в інформаційному забезпеченні 

науки: стратегії розвитку / Ганна Шемаєва // Вісн. Кн. палати. — 
2006. — № 9. — С. 17–20. 
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55. Електронні видання з питань інформаційно-бібліотечної 
діяльності як засіб розвитку інформаційного забезпечення науки 
/ Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. 
пр. — Харків, 2006. — Вип. 17. — С. 110–119. 

56. Електронні періодичні видання наукових установ України в 
системі наукових комунікацій / Ганна Шемаєва // Бібл. вісн. — 
2006. — № 5. — С. 8–13. 

57. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному 
забезпеченні науки: стан та перспектива розвитку / Ганна 
Шемаєва // Вісн. Кн. палати. — 2006. — № 8. — С. 29–32. 

58. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному 
забезпеченні науки: стан та перспектива розвитку / Г. Шемаєва 
// Бібл. планета. — 2006. — № 4. — С. 21–25. 

59. Інтегративні функції мультимедіа в науково-
комунікативному середовищі / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. 
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2006. — Вип. 18. — 
С. 104–113. 

60. Корпоративні стратегії бібліотек / Шемаєва Г. В. 
// Інформаційно-культурна складова освіти: основні проблеми та 
перспективи у формуванні особистості : матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., 23–24 листоп. 2006 р. / М-во аграр. політики 
України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — 
Харків, 2006. — С. 217–221. 

61. Проектний менеджмент у галузі інформаційно-бібліотечної 
діяльності / Г. Шемаєва // Бібл. вісн. — 2006. — № 1. — С. 15–18. 

62. Управлiння iнновацiями в бiблiотеках : навч.-метод. матерiали 
до курсу / М-во культури i туризму України, Харків. держ. акад. 
культури, Каф. бiблiотекознавства та соц. комунiкацiй ; [уклад. 
Г. В. Шемаєва]. — Харків : ХДАК, 2006. — 23 с. 

63. Управлiння iнновацiями в бiблiотеках : програма курсу 
для пiдгот. магiстрiв / М-во культури i туризму України, 
Харків. держ. акад. культури, Каф. бiблiотекознавства та соц. 
комунiкацiй ; [уклад. Г. В. Шемаєва]. — Харків : ХДАК, 
2006. — 18 с. 



 

 27

2007 
64. Бібліотечні традиції та новації в інформаційній структурі 

науки / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. 
наук. пр. — Харків, 2007. — Вип. 21. — С. 92–101. 

65. Інфраструктурні особливості діяльності бібліотек у 
науковому соціальному інституті / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. 
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2007. — Вип. 19. — 
С. 90–99. 

66. Комунікаційні навігатори наукових електронних ресурсів: 
створення та використання / Ганна Шемаєва // Вісн. Кн. 
палати. — 2007. — № 5. — С. 32–36. 

67. Програма виробничої практики для студентів 5 курсу 
спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 
/ М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури, 
Ф-т бібліотекознавства та інформатики ; [уклад.: В. О. Ільганаєва, 
І. О. Давидова, Г. В. Шемаєва]. — Харків : ХДАК, 2007. — 14 с. 

68. Регіональні бібліотечні електронні ресурси: аналіз стану та 
планування розвитку / Ганна Шемаєва, Наталія Капустіна // Наук. 
пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2007. — 
Вип. 19. — С. 58–69. 

69. Роль бібліотек в системі наукових комунікацій в умовах 
електронного оточення / Шемаєва Г. В. // Г. С. Сковорода та 
проблеми формування особистості : матеріали наук.-практ. конф. 
в межах Великого проекту «Григорій Сковорода – 300», 18–19 
жовт. 2007 р. / М-во аграр. політики України, Харків. нац. техн. 
ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків, 2007. — С. 316–323. 

2008 
70. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових 

комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; М-во культури і 
туризму України, Харків. держ. акад. культури. — Харків : 
ХДАК, 2008. — 288 с. 

71. Інформаційно-бібліотечне забезпечення ветеринарної 
медицини в Україні / Г. В. Шемаєва, Т. М. Приходько // Вісн. 
аграр. науки. — 2008. — № 9. — С. 101–109. 

72. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього 
інформаційного простору в контексті Болонської конвенції 
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/ Шемаєва Г. В. // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як 
складова реформування навчального процесу : матеріали XV 
наук.-практ. конф. (до 50-річчя засн. б-ки УІПА), 15 квіт. 2008 р. 
/ М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад., Б-ка. — 
Харків, 2008. — С. 18–25. 

73. Стратегічні напрями розвитку електронних ресурсів 
бібліотек України в системі наукових комунікацій 
/ Г. В. Шемаєва // Документознавство. Бібліотекознавство. 
Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : 
матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–22 трав. 2008 р. 
/ М-во освіти і науки України, М-во культури і туризму України, 
Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та 
інформ. діяльності. — Київ, 2008. — С. 14–16. 

74. Сучасний стан інформаційного забезпечення науки: 
теоретико-методологічні підходи / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. 
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2008. — Вип. 23. — 
С. 125–132. 

75. Тенденції та завдання вдосконалення інформаційно-
бібліотечного забезпечення ветеринарної науки / Шемаєва Г. В. 
// Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. / Укр. акад. 
аграр. наук. — Харків, 2008. — [Вип.] 91. — С. 512–515. 

2009 
76. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні 

процеси розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство» / Шемаєва Ганна Василівна ; Харків. держ. 
акад. культури. — Харків, 2009. — 42 с. 

77. Еволюція уявлень про наукові комунікації / Г. В. Шемаєва 
// Вісн. Харків. держ. акад. культури : до 80-річчя Харків. держ. 
акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2009. — Вип. 24. — 
C. 98–106. 

78. Інтелектуальна власність : програма курсу для студентів, 
які навчаються за освіт.-проф. програмами спеціаліста і магістра 
за напрямами «Культура» і «Мистецтво» / М-во культури і 
туризму України, Харків. держ. акад. культури, Каф. 
бібліотекознавства та соц. комунікацій ; [уклад. 
Шемаєва Г. В.]. — Харків : ХДАК, 2009. — 32 с. 
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79. Місце бібліотеки в системі наукової комунікації в контексті 
коеволюційної парадигми / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. держ. 
акад. культури : до 80-річчя Харків. держ. акад. культури : зб. 
наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. 
культури, Акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — Харків, 
2009. — Вип. 25. — C. 80–87. 

80. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : 
програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів 
5 курсу спец. 8.020203 «Кіно-, телемистецтво», спеціалізації 
освіт.-кваліфікац. рівня «магістр» / М-во культури і туризму 
України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т кіно-, телемистецтва ; 
[уклад.: Алфьорова З. І., Шемаєва Г. В.]. — Харків : ХДАК, 
2009. — 25 с. 

81. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього 
інформаційного простору в контексті Болонської конвенції 
/ Г. В. Шемаєва // Педагогічний вісник. — 2009. — № 2. — C. 16–18. 

82. Система науково-галузевих комунікацій: теоретико-
методологічне обгрунтування / Г. В. Шемаєва 
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 
2009. — № 1. — С. 72–77. 

83. Соціально-комунікаційна модель системи науково-
галузевих комунікацій / Г. В. Шемаєва // Соціальні комунікації в 
стратегіях формування суспільства знань : у 2 ч. : матеріали 
міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. / М-во культури і туризму 
України, Харків. держ. акад. культури, Акад. мистецтв України, 
Ін-т культурології. — Харків, 2009. — Ч. 1. — C. 55–57. 

84. Формування електронних бібліотек як напрям розвитку 
наукових комунікацій / Г. В. Шемаєва // Сучасна бібліотека — 
науково-інформаційний центр освіти майбутнього : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 верес. 2008 р. / М-во 
культури і туризму України, Харків. держ. наук. б-ка 
ім. В. Г. Короленка. — Харків, 2009. — C. 122–126. 

2010 
85. Взаємодія аграрних бібліотек: стан та перспективи 

розвитку / Шемаєва Г. В. // Бібліотечно-інформаційний сервіс: 
сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., 14–15 жовт. 2010 р. / М-во аграр. політики України, 
Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків, 
2010. — C. 37–41. 
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86. Комунікації в науці : програма курсу за вибором для підгот. 
магістрів зі спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і 
бібліографознавство» / М-во культури України, Харків. держ. 
акад. культури ; [уклад. Г. В. Шемаєва]. — Харків, 2010. — 25 с. 

87. Розвиток бібліотеки в системі науки / Г. В. Шемаєва 
// Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії 
розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., 18–19 листоп. 
2010 р. / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. 
культури, Акад. мистецтв України, Ін-т культурології, Упр. 
культури і туризму Харків. облдержадмін. — Харків, 2010. — 
C. 154–156. 

2011 
88. Напрями взаємодії музеїв, бібліотек, архівів у сучасній 

системі соціальних комунікацій / С. О. Шемаєв, Г. В. Шемаєва 
// Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії 
розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., 8–9 груд. 2011 р. / М-во 
культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури, Акад. 
мистецтв України, Ін-т культурології, Упр. культури і туризму 
Харків. облдержадмін. — Харків, 2011. — C. 203–204. 

89. Наукова діяльність кафедри бібліотекознавства Харківської 
державної академії культури: історичний аспект / Г. В. Шемаєва 
// Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 
2011. — Вип. 34. — C. 91–98. 

90. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : 
програма та навч.-метод. матеріали для студентів освіт.-кваліфікац. 
рівня «магістр» за напрямами «Культура» і «Мистецтво» / М-во 
культури України, Харків. держ. акад. культури ; [уклад. 
Г. В. Шемаєва]. ― Харків : ХДАК, 2011. ― 24 с. 

91. Передумови зародження системи наукової комунікації 
/ Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. 
пр. — Харків, 2011. — Вип. 32. — C. 101–108. 

92. Проектна діяльність бібліотек / Г. В. Шемаєва, 
О. М. Мандрик // Короленківські читання – 2010. Наукова 
діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек регіону : 
матеріали ХІІІ наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2010 р. / Харків. держ. 
наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Харків, 2011. — C. 143–149. 
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93. Роль библиотечных профессиональных организаций в 
формировании научного потенциала библиотек Харькова 
/ А. В. Шемаева // Короленківські читання – 2010. Наукова 
діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек регіону : 
матеріали ХІІІ наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2010 р. / Харків. 
держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Харків, 2011. — C. 50–54. 

94. Роль бібліотеки в системі науки / Г. В. Шемаєва // Історія 
освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VI Всеукр. конф. 
молодих учених та спеціалістів, 27 трав. 2011 р., м. Київ / Нац. 
акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2011. — 
C. 258–259. 

95. Трансфер інновацій і його організація у бібліотеках 
України : навч. посіб. для студентів бібл. спец. вищ. навч. закл. 
освіти III–IV рівнів акредитації / В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко, 
Г. В. Шемаєва. — Харків : ХДАК, 2011. — 121 с. 

2012 
96. Вплив Харківської бібліотечної школи на становлення і 

розвиток професійних об’єднань / Г. В. Шемаєва // Українське 
бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня 
народж. Л. Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з 
нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства / М-во культури 
України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Харків, 
2012. — C. 26–29. 

97. Ірина Олександрівна Давидова : до 50-річчя від дня 
народж. : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. акад. культури, 
Каф. бібліотекознавства та соц. комунікацій ; [уклад.: 
Г. В. Шемаєва, О. Ю. Мар’їна]. — Харків : ХДАК, 2012. — 36 с. 

98. Короткий нарис життя та діяльності Ірини Олександрівни 
Давидової / Г. В. Шемаєва // Ірина Олександрівна Давидова : до 50-
річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. акад. 
культури, Каф. бібліотекознавства та соц. комунікацій ; [уклад.: 
Г. В. Шемаєва, О. Ю. Мар’їна]. — Харків, 2012. — C. 5–14. 

99. Методологія ДІС : навч.-метод. матеріали до спецкурсу для 
підгот. магістрів зі спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і 
бібліографознавство» / М-во культури України, Харків. держ. 
акад. культури, Каф. бібліотекознавства та соц. комунікацій ; 
[уклад. Г. В. Шемаєва]. — Харків : ХДАК, 2012. — 46 с. 
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100. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних 
комунікацій / Ганна Шемаєва, Ханс Ельбесхаузен // Вісн. Кн. 
палати. — 2012. — № 8. — C. 12–15. 

101. Напрями розвитку бібліотеки в системі сучасної наукової 
комунікації / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. держ. акад. культури : 
зб. наук. пр. — Харків, 2012. — Вип. 35. — C. 75–83. 

102. Напрями розвитку взаємодії бібліотек із 
соціокомунікаційними структурами суспільства / Г. В. Шемаєва 
// Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 
2012. — Вип. 36. — C. 97–105. 

103. Організація трансферу інновацій бібліотеками України 
/ Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. 
пр. — Харків, 2012. — Вип. 37. — C. 78–85. 

104. Перспективні напрями розвитку електронних 
інформаційних ресурсів бібліотек / Ганна Шемаєва // Бібл. 
вісн. — 2012. — № 3. — C. 3–7. 

105. Система електронних бібліотек і баз даних : програма та 
навч.-метод. матеріали до спецкурсу для студентів спец. 
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.» / М-во культури 
України, Харків. держ. акад. культури, Каф. бібліотекознавства та 
соц. комунікацій ; [уклад. Г. В. Шемаєва]. — Харків : ХДАК, 
2012. — 49 с. 

106. Тенденції розширення взаємозв’язків бібліотеки у системі 
соціальних комунікацій / Г. В. Шемаєва // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 2. — C. 60–65. 

107. Трансфер знань — пріоритетне завдання сучасного ВНЗ 
/ Г. В. Шемаєва // Культурологія та соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. 
(22–23 листоп. 2012 р.) / М-во культури і туризму України, 
Харків. держ. акад. культури, Акад. мистецтв України, Ін-т 
культурології, Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін. — 
Харків, 2012. — C. 118–119. 

108. Художня література в системі соціальних комунікацій 
/ Г. В. Шемаєва // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури 
України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2012. — 
Вип. 38. — C. 288–290. — Рец. на кн.: Художня література в 
інформаційно-комунікаційному просторі сучасності : монографія 
/ О. Л. Біличенко. — Слов’янськ : СДПУ, 2012. — 351 с. 
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2013 
109. Добрій пам’яті колеги : [В. В. Дерлеменко] / Г. В. Шемаєва 

// Професор Дерлеменко Віталій Володимирович (1944–2013) : 
біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976–2013 рр. / Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В. А. Вергунов та 
ін.]. — Київ, 2013. — C. 40–41. — (Відомі вчені-природознавці та 
освітяни України ; кн. 7). 

110. Інноваційна модель бібліотечної освіти: перспектива 
реалізації / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харків. держ. акад. культури : 
зб. наук. пр. — Харків, 2013. — Вип. 40. — C. 42–49. 

111. Інтелектуальна власність : програма та навч.-метод. 
матеріали для студентів вищ. навч. закл. за напрямами підгот. 
«Культура» та «Мистецтво» / Харків. держ. акад. культури ; 
[уклад. Г. В. Шемаєва]. ― Харків, ХДАК, 2013. ― 76 с. * 

112. Методологические основания исследований по истории 
науки и техники / А. А. Шемаев, Т. Б. Грищенко, А. В. Шемаева, 
А. Н. Никитенко // КрыМиКо – 2013 : в 2 ч. : материалы 23-й 
Междунар. крым. конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные 
технологии», 8–13 сент. 2013 г. — Севастополь, 2013. — Т. 1. — 
C. 40–41. 

113. Напрями взаємодії бібліотек у сучасному соціально-
комунікаційному просторі / Шемаєва Г. В. // Адаптація завдань і 
функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових 
інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук.  конф.  (Київ, 
8–10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. 
б-к та інформ. центрів – членів МААН. — Київ, 2013. — C. 5–7. 

114. Розширення взаємодії бібліотек із соціокомунікаційними 
структурами суспільства: стан та перспективи / Г. В. Шемаєва 
// Короленківські читання – 2012. Взаємодія та партнерство 
бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали 
XV Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 11 жовт. 2012 р.) / М-во 
культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 
Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня Укр. бібл. 
асоц. — Харків, 2013. — C. 25–28. 

115. Упровадження інновацій бібліотеками України та їх 
трансфер / Шемаєва Г. // Наук. пр. Нац. б-ки України 
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ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2013. — 
Вип. 38. — C. 8–17. 

116. Формування системи менеджменту якості бібліотеки 
заснованою на принципах моделі ділової досконалості 
Європейського фонду менеджменту якості (EFQM) 
/ Шемаєва Г. В., Ткаченко Т. П. // Персонал бібліотеки в системі 
управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2013 р. / М-во 
освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка. — Донецьк, 2013. — 
C. 7–9. 

2014 
117. Інтелектуальна власність : конспект лекцій для студентів 

вищ. навч. закл. за напрямами підгот. «Культура» та 
«Мистецтво» / Г. В. Шемаєва ; Харків. держ. акад. культури. — 
Харків : ХДАК, 2014. — 267 с. 

118. Інтелектуальна власність : навч. матеріали для студентів 
вищ. навч. закл. за напрямами підгот. «Культура» та 
«Мистецтво» / Харків. держ. акад. культури ; [уклад. 
Г. В. Шемаєва]. ― Харків, ХДАК, 2014. ― 86 с. 

119. Інфраструктура інтелектуальної власності в Україні: 
комунікаційний аспект / П. Д. Макаренко, Г. В. Шемаєва // Вісн. 
Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2014. — 
Вип. 43. — C. 96–103. 

120. Новий імпульс розвитку вітчизняного бібліотекознавства 
/ Ганна Шемаєва // Бібл. вісн. — 2014. — № 3. — C. 50–51. — 
Рец. на кн.: Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери 
України: генезис, концепції, модернізація : монографія 
/ О. В. Воскобойнікова-Гузєва. — Київ : Академперіодика, 
2014. — 362 с. 

121. Процессы интеграции вуза и библиотеки: создание 
электронных учебно-методических комплексов / Шемаева А. В., 
Грищенко Т. Б. // Сучасна бібліотека у науково-освітньому 
просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 21–23 жовт. 2014 р. 
/ М-во освіти і науки України, Наук.-техн. б-ка Полтав. нац. техн. 
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ун-ту ім. Юрія Кондратюка, ЦНБ Харків. нац. ун-ту 
ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ім. акад. П. П. Тронька 
Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — Полтава, 2014. — C. 92–95. 

122. Система електронних бібліотек та баз даних: теоретико-
прикладні аспекти : навч. посіб. / Г. В. Шемаєва. — Харків : 
Точка, 2014. — 155 с. 

2015 
123. Бібліотечний журнал як провідний канал розвитку професійних 

комунікацій / Г. В. Шемаєва, Ю. О. Шевцова // Культурологія та 
соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали 
міжнар. наук. конф. (26–27 листоп. 2015 р.) / М-во культури України, 
Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т 
культурології. — Харків, 2015. — C. 144–145. 

124. Бібліотечно-інформаційні журнали в процесі професійної 
комунікації / Г. В. Шемаєва, Ю. О. Шевцова // Вісн. Харків. держ. 
акад. культури. Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. — 
Харків, 2015. — Вип. 47. — C. 62–71. 

125. Давидова Ірина Олександрівна [Електронний ресурс] 
/ Шемаєва Ганна Василівна // Українська бібліотечна 
енциклопедія. — Режим доступу: 
http://ube.nplu.org/article/Давидова%20Ірина%20Олександрівна (дата 
звернення: 26.10.2015). — Назва з екрана. 

126. Коеволюція науки, наукової комунікації, бібліотек 
/ Шемаєва Г. В. // Бібліотека. Наука. Комунікація : у 2 ч. : 
матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) / НАН 
України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада 
дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. — 
Київ, 2015. — Ч. 1. — C. 10–13. 

127. Напрями впровадження системи менеджменту якості в 
бібліотеки України для забезпечення їх сталого розвитку 
/ Шемаєва Г. В., Ткаченко Т. П. // Молодий вчений. — 2015. — 
№ 12, ч. 4. — C. 158–161. 

128. Система електронних бібліотек та баз даних / Шемаєва 
Ганна Василівна // Короленківські читання – 2014. Бібліотеки, 
архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору : 
матеріали 17 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 
2014 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка 
ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. 
від-ня Укр. бібл. асоц. — Харків, 2015. — C. 42–49. 
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129. Управління якістю бібліотечно-інформаційних електронних 
ресурсів як умова розвитку національного інформаційного 
простору / Ганна Шемаєва // Наук. пр. Нац. б-ки України 
ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2015. — 
Вип. 42. — C. 339–348. 

130. LIS Journals in the Process of Professional Communication 
/ H. V. Shemaieva, Y. O. Shevtsova // Вісн. Харків. держ. акад. 
культури. Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. — Харків, 
2015. — Вип. 47. — P. 62–71. 

2016 
131. Електронні ресурси бібліотек України у формуванні 

інформаційно-інтелектуальних активів галузевої науки 
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бібліотекознавство, бібліографознавство» / Ткаченко Тетяна 
Петрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2015. — 22 с. 

172. Макаренко П. Д. Бібліотека як складова інформаційної 
інфраструктури системи інтелектуальної власності України : 
автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: [спец.] 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Макаренко Павло Дмитрович ; М-во культури України, Харків. 
держ. акад. культури. — Харків, 2016. — 19 с. 

173. Шевцова Ю. О. Бібліотекознавчі журнали провідних країн 
Європи як канал професійної комунікації : автореф. дис. ... канд. 
наук із соц. комунікацій (д-ра філософії) : [спец.] 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство», 27 
«Соц. комунікації» / Шевцова Юлія Олександрівна ; М-во 
культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 
2018. — 19 с. 
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4. ОФІЦІЙНЕ  ОПОНУВАННЯ  ДИСЕРТАЦІЙ  

174. Вахнован В. Ю. Соціологічні дослідження як 
комунікаційний складник системи менеджменту якості 
бібліотечних послуг : автореф. дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Вахнован Вікторія 
Юріївна ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2011. — 20 с. 

175. Маркова В. А. Книжкова комунікація: теорія, історія, 
перспективи розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство» / Маркова Вікторія Анатоліївна ; Харків. 
держ. акад. культури. — Харків, 2011. — 36 с. 

176. Гавриш Н. Б. Формування корпоративних бібліотечно-
інформаційних ресурсів як складової інформаційної 
інфраструктури фармацевтичної галузі України : автореф. дис. ... 
канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Гавриш Наталія 
Борисівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2012. — 20 с. 

177. Артамонова Н. О. Система інформаційно-бібліотечного та 
патентного забезпечення медичної науки України: генезис, 
структура, стратегії розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Артамонова Неоніла 
Олегівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2013. — 39 с. 

178. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек 
НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом 
зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. — 
перше десятиліття ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Добко Тетяна 
Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — 33 с. 

179. Лобузіна К. В. Знаннєві ресурси у бібліотечно-
інформаційній діяльності: організація, управління, доступ : 
автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 
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«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Лобузіна Катерина Вілентіївна ; НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — 36 с. 

180. Пастушенко О. В. Книга і періодика в дисертаційних 
дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : 
автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Пастушенко Олена Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2016. — 36 с. 

181. Пристай Г. І. Бібліотека як складова культурно-
мистецького середовища регіону : автореф. дис. ... канд. наук із 
соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Пристай Галина 
Іванівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2016. — 19 с. 

182. Струнгар А. В. Інформаційно-аналітичний портал 
бібліотеки як засіб наукової комунікації : автореф. дис. ... канд. 
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Струнгар Артур 
Валерійович ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2016. — 19 с. 

183. Сидоренко Т. В. Культурно-просвітницька діяльність 
публічних бібліотек Півдня України в контексті соціальних змін : 
автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Сидоренко Тетяна Валеріївна ; М-во культури України, Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2017. — 19 с. 

184. Шендрик О. О. Міжнародне співробітництво публічних 
бібліотек України (90-ті рр. XX ст. — поч. XXI ст.) : автореф. 
дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Шендрик Ольга Олегівна ; М-во культури України, Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 19 с. 
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5. ПУБЛІКАЦІЇ  ПРО  ЖИТТЯ ,  НАУКОВУ ,  НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНУ  ДІЯЛЬНІСТЬ  Г .  В .  ШЕМАЄВОЇ  

1998 
185. Демидюк Ф. П. Менеджмент дистрибуции информации. 

Некоторые вопросы интеграции распределенных баз данных 
библиотечных ресурсов в единые региональные информационно-
библиотечные системы : [пилот. проект «Библ. ресурсы Харькова 
в 2000 г.»] / Демидюк Ф. П. // Библиотеки и ассоциации в 
меняющемся мире: новые технологии и новые формы 
сотрудничества : 5-я юбилейн. междунар. конф. «Крым – 98», 
Судак, 6–14 июня 1998 г. : материалы конф. — М., 1998. — 
Т. 1. — C. 300–306. 

Серед учасників проекту — Науковий інформаційно-
бібліотечний центр Інституту експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини Української академії аграрних наук. 
Начальник Центру — Г. В. Шемаєва, віце-президент АСІБТ 
(с. 305). 

1999 
186. Бібліографознавство України (1991–1995) : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України, Нац. 
парлам. б-ка України, Харків. держ. наук. б-ка 
ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Глазунова Л. В., Бабич Є. К.]. — 
Київ, 1999. — 136 с. 

До покажчика ввійшли праці Г. В. Шемаєвої. Див. іменний 
покажчик до видання. 

187. Eslau A. G. Report From the Seminar Automated Information 
Library Network in the Field of Veterinary Medicine : Problems and 
Perspectives, Ukraine, 2–5 November, 1998 / Anna Gjerluf Eslau 
// Newsletter. — 1999. — Vol. 3, Iss. 1. — P. 10. 

Про організацію начальником Наукового інформаційно-
бібліотечного центру Г. В. Шемаєвою семінару 
«Автоматизація інформаційно-бібліотечної мережі в галузі 
ветеринарної медицини: проблеми та перспективи», 2–5 
листопада 1998 р.  

2002 
188. Гудзеватий В. Трансформація сільськогосподарських 

бібліотек України у галузеві інформаційно-бібліотечні центри 
/ Володимир Гудзеватий, Ірина Гришаєва // Наук. пр. Нац. б-ки 
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України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2002. — 
Вип. 9. — С. 181–186. 

Про діяльність Наукового інформаційно-бібліотечного 
центру Інституту експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини під керівництвом Г. В. Шемаєвої 
(с. 182–184). 

189. Дерлеменко В. Сільськогосподарські інформаційно-
бібліотечні ресурси і становлення національної системи 
розповсюдження сільськогосподарських науково-технічних знань 
та інформації в Україні / Віталій Дерлеменко // Вісн. Кн. 
палати. — 2002. — № 2. — C. 26–30. 

Про діяльність Наукового інформаційно-бібліотечного 
центру Інституту експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини під керівництвом Г. В. Шемаєвої 
(с. 28). 

190. Литвинова Л. Дисертація як форма виявлення тенденції 
розвитку науки (на прикладі спеціальності 07.00.08 – 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство») 
/ Лариса Литвинова // Наук. пр. Нац. б-ки України 
ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2002. — 
Вип. 9. — С. 586–593. 

Про захист Г. В. Шемаєвою кандидатської дисертації в 
Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського 
(с. 589).  

191. Ляшенко Л. В. Вивчення, забезпечення та розвиток 
інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування 
інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство» / Ляшенко Лариса Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2002. — 20 с. 

Про дослідження Г. В. Шемаєвою проблем удосконалення 
системи інформаційного забезпечення спеціалістів 
сільського господарства (с. 6). 

192. Міжвідомча науково-методична рада 
сільськогосподарських бібліотек України [Електронний ресурс] 
// Про Центральну наукову сільськогосподарську бібліотеку 
УААН : наказ Мінагрополітики України та Укр. акад. аграр. наук 
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України від 1 лип. 2002 р. № 178/45. — Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0178555-02. — Назва з екрана. 

У складі науково-методичної ради — Г. В. Шемаєва, 
начальник Наукового інформаційно-бібліотечного центру 
Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини УААН. 

193. Онищенко О. Асоціація бібліотек України: етапи 
становлення та розвитку / Олексій Онищенко, Галина Солоіденко 
// Бібл. вісн. — 2002. — № 5. — С. 13–20. 

Про захист Г. В. Шемаєвою кандидатської дисертації в 
Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. 

194. Шац И. В. Координация деятельности библиотек различной 
ведомственной принадлежности при создании корпоративных 
библиотечных ресурсов / И. В. Шац // Сучасні інформаційні 
технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж : 
матеріали шкіл-семінарів / Нац. техн. ун-т України «КПІ». — 
Київ, 2002. — С. 123–130. 

Про Г. В. Шемаєву як одного з ініціаторів створення 
Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій, її 
діяльність на посаді віце-президента АСІБТ. 

2004 
195. Бібліотекознавство України (1996–2000) : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України, Нац. 
парлам. б-ка України ; [уклад.: О. О. Гриценко та ін.]. — Київ, 
2004. — 288 с. 

До покажчика ввійшли праці Г. В. Шемаєвої. Див. іменний 
покажчик до видання. 

196. Лучанська В. В. Формування системи інформаційно-
бібліотечного забезпечення екологічної сфери Кримського 
регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 07.00.08 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Лучанська Валентина Володимирівна ; Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2004. — 20 с. 

Формуванню позиції автора дисертаційного дослідження в 
питаннях автоматизації бібліотек, мережевої інтеграції 
інформаційних ресурсів, стратегії впровадження 
інформаційно-бібліотечних систем сприяли зокрема праці 
Г. В. Шемаєвої. 
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2005 
197. Бібліографознавство України (1996–2000) : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. 
парлам. б-ка України, Харків. держ. наук. б-ка 
ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. В. Глазунова, Т. М. Заморіна]. — 
Київ, 2005. — 196 с. 

До покажчика ввійшли праці Г. В. Шемаєвої. Див. іменний 
покажчик до видання. 

2006 
198. Жукова В. Бібліотечно-інформаційне партнерство: від 

локальних мереж до глобальної взаємодії / Валерія Жукова 
// Бібл. форум України. — 2006. — № 2. — С. 50–51. 

Про участь Г. В. Шемаєвої в науковій конференції 
«Бібліотечно-інформаційне партнерство: від локальних 
мереж до глобальної взаємодії» з доповіддю «Бібліотеки 
Харківського регіону в наукових комунікаціях» (с. 51). 

199. Каліберда Н. Бібліотечно-інформаційні ресурси країни: 
формування та забезпечення доступу : [міжнар. наук. конф. «Роль 
бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного 
простору України»] / Надія Каліберда // Бібл. вісн. — 2006. — 
№ 6. — С. 8–13. 

Учасники конференції Г. В. Шемаєва та Н. І. Капустіна 
повідомили про результати дослідження «Електронні 
інформаційні ресурси бібліотек Харкова: склад та 
перспективи розвитку» (с. 9–10). 

200. Сіренко І. З вами і для вас : до 10-річчя виходу у світ 
«Вісника Книжкової палати» / Ірина Сіренко, Надія Регідайло 
// Вісн. Кн. палати. — 2006. — № 12. — С. 24–26. 

Серед харківських авторів журналу — Г. В. Шемаєва. 
2007 

201. Лучанська В. Взаємодія системних компонентів 
інформаційного забезпечення екологічної сфери України: 
регіонально-галузевий рівень / Валентина Лучанська // Вісн. Кн. 
палати. — 2007. — № 7. — C. 25–28. 

Згадується кандидатська дисертація Г. В. Шемаєвої 
«Трансформація галузевої інформаційно-бібліотечної 
системи в умовах інформатизації (на прикладі галузі 
ветеринарної медицини)», яка допомогла автору статті 
сформувати позицію в питаннях автоматизації бібліотек, 
мережевої інтеграції інформаційних ресурсів, створення баз 
даних і електронних бібліотек (с. 26, 28). 
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2008 
202. Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001–

2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму 
України, Нац. парлам. б-ка України, Харків. держ. наук. б-ка 
ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. О. А. Політова]. — Київ, 2008. — 
235 с. 

До покажчика ввійшли праці Г. В. Шемаєвої. Див. іменний 
покажчик до видання. 

203. Здановська В. 105-та річниця відділу бібліотекознавства 
Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка 
/ В. Здановська // Бібл. вісн. — 2008. — № 4. — С. 51–52. 

Про участь Г. В. Шемаєвої в міжнародних наукових 
читаннях «Перший у країні відділ бібліотекознавства: до 
105-ї річниці заснування» з доповіддю «Роль Харківської 
бібліотечної школи в розвитку професійного бібліотечного 
руху» (с. 52). 

204. Пасмор Н. Наукове видання для бібліотечної практики 
/ Надія Пасмор, Ольга Будецька // Вісн. Кн. палати. — 2008. — 
№ 4. — С. 14–15. — Рец. на кн.: Електронні ресурси бібліотек 
України в системі наукових комунікацій : монографія 
/ Г. В. Шемаєва ; М-во культури і туризму України, Харків. держ. 
акад. культури. — Харків : ХДАК, 2008. — 288 с. 

Автори рецензії дали високу оцінку монографії 
Г. В. Шемаєвої. 

205. Слободяник М. С. До підсумків п’ятого міжнародного 
форуму в Академії : [конф. «Документознавство. 
Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, 
освіти, практики» в Державній академії керівних кадрів культури 
і мистецтв] / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 4. — C. 83–87. 

Про участь Г. В. Шемаєвої в конференції (с. 85). 
206. Чжао Лін. Національна бібліотека в стратегіях подолання 

цифрової нерівності : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство і 
бібліографознавство» / Чжао Лін ; Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2008. — 201 с. 

Про дослідження Г. В. Шемаєвою проблем проектного 
менеджменту в бібліотеках України (с. 47). 
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207. Шаронова Н. Актуалізація феномена електронних ресурсів 
бібліотек у системі наукових комунікацій / Наталія Шаронова 
// Бібл. вісн. — 2008. — № 3. — С. 47–50. — Рец. на кн.: 
Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових 
комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; М-во культури і 
туризму України, Харків. держ. акад. культури. — Харків : 
ХДАК, 2008. — 288 с. 

Автор рецензії високо оцінила монографію Г. В. Шемаєвої. 
2009 

208. Васильченко М. М. Архів як центр соціальної та наукової 
комунікації / М. М. Васильченко // Вісн. Харків. держ. акад. 
культури : до 80-річчя Харків. держ. акад. культури : зб. наук. 
пр. — Харків, 2009. — Вип. 28. — C. 67–77. 

Про основні принципи електронної комунікації в монографії 
Г. В. Шемаєвої «Електронні ресурси бібліотек України в 
системі наукових комунікацій», 2008 р. (с. 72). 

209. Друковані праці викладачів та співробітників Харківської 
державної академії культури (2004–2008) : бібліогр. покажч. / М-во 
культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури, 
Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, 
Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Т. О. Шикаленко]. — Харків : ХДАК, 
2009. — 270 с. 

Список праць Г. В. Шемаєвої, опублікованих у зазначений 
період (с. 247–249). 

210. Захист дисертацій / підгот. Л. Прокопенко 
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 
2009. — № 2. — C. 83–86. 

Про захист Г. В. Шемаєвою докторської дисертації (с. 84). 
211. Кафедра бібліотекознавства та соціальних комунікацій 

// Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня 
заснування : монографія / [авт. кол.: В. М. Шейко та ін.] ; М-во 
культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури. — 
Харків, 2009. — С. 61–64. 

Про діяльність Г. В. Шемаєвої на кафедрі 
бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської 
державної академії культури (с. 63, 64). 

212. Кузнецова М. Класифікація бібліотечних електронних 
ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої 
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цілісної системи / Марина Кузнецова // Вісн. Кн. палати. — 
2009. — № 6. — C. 24–28. 

Про термін «електронні ресурси» в монографії 
Г. В. Шемаєвої «Електронні ресурси бібліотек України в 
системі наукових комунікацій», 2008 р. (с. 25). 

213. Проценко Т. Електронна бібліотека як складова системи 
бібліотечно-інформаційного забезпечення сімейних лікарів / Тамара 
Проценко // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 6. — C. 28–31. 

Г. В. Шемаєва зі своїми колегами оприлюднила концепцію 
галузевої електронної бібліотеки на прикладі діяльності 
Наукового інформаційно-бібліотечного центру Інституту 
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (с. 29). 

214. Слободяник М. С. Базова модель бібліотеки як соціально-
комунікаційної інституції / М. С. Слободяник 
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 
2009. — № 4. — C. 5–6. 

Про захист Г. В. Шемаєвою докторської дисертації (с. 5). 
215. Трачук Л. Ф. Классификация электронной 

библиографической продукции / Л. Ф. Трачук, Г. Н. Швецова-
Водка // Науч. и техн. б-ки. — 2009. — № 8. — C. 33–46. 

Представлено висновки дослідження регіональних 
електронних ресурсів, проведеного фахівцями АСІБТ, ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка, кафедри бібліотекознавства і соціальних 
комунікацій ХДАК. Серед учасників дослідження — 
Г. В. Шемаєва (с. 37). 

2010 
216. Бібліографознавство України (2001–2005) : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. 
парлам. б-ка України ; Харків. держ. наук. б-ка 
ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. В. Глазунова, Т. М. Заморіна]. — 
Київ, 2010. — 196 с. 

 До покажчика ввійшли праці Г. В. Шемаєвої. Див. іменний 
покажчик до видання. 

217. Глазунова Л. В. Вища школа в соціально-комунікаційній 
інфраструктурі сучасного українського бібліографознавства 
/ Л. В. Глазунова // Культурологія та соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., 
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18–19 листоп. 2010 р. / М-во культури і туризму України, Харків. 
держ. акад. культури [та ін.]. — Харків, 2010. — C. 171–173. 

Згадується монографія Г. В. Шемаєвої «Електронні ресурси 
бібліотек України в системі наукових комунікацій», 2008 р. 
(с. 172). 

218. Мухамед’яров Н. Н. Бібліотека як соціально-
комунікаційний центр формування здорового способу життя : 
автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Мухамед’яров Наіль Нариманович ; Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2010. — 20 с. 

На основі аналізу потоку публікацій виявлено декілька 
підходів до розуміння сутності бібліотеки в сучасному 
бібліотекознавстві. Репрезентантом підходу «бібліотека як 
соціально-комунікаційна структура» названо Г. В. Шемаєву 
(с. 6). 

219. Ніколаєв Д. В. Міжнародна комунікаційна взаємодія 
бібліотек на сучасному етапі / Ніколаєв Д. В. // Бібліотечно-
інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 жовт. 2010 р. / М-во 
аграр. політики України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. П. Василенка. — Харків, 2010. — C. 137–141. 

До проблематики міжнародної комунікаційної взаємодії 
бібліотек як наукового напряму зверталась у своїх працях 
Г. В. Шемаєва (с. 139–140). 

220. Присуджено науковий ступінь доктора наук : із протоколів 
президії ВАК України // Бюлетень ВАК України. — 2010. — 
№ 1. — C. 19. 

Про присудження Г. В. Шемаєвій наукового ступеня 
доктора наук із соціальних комунікацій. 

221. Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, 
Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: М. С. Слободяник, 
О. А. Політова ; наук. ред. М. С. Слободяник]. — Київ, 
2010. — 178 с. 

Праці Г. В. Шемаєвої ввійшли до розділів «Теоретичні 
засади бібліотекознавства», «Бібліотечний менеджмент та 
маркетинг», «Інформаційна діяльність бібліотек», 
«Інформатизація бібліотек». 
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222. Що в імені твоєму... : іменний бібліогр. покажч. / [уклад. 
Н. Г. Грабар]. — Харків, 2010. — 58 с. 

До покажчика ввійшла персоналія Г. В. Шемаєвої (с. 57). 
2011 

223. Апшай М. В. Регіональні напрями діяльності бібліотек 
/ М. В. Апшай // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. 
пр. / М-во культури України. — Харків, 2011. — Вип. 34. — 
C. 163–170. 

Регіональні аспекти бібліотекознавства висвітлюються в 
працях Г. В. Шемаєвої та інших науковців (с. 165–167). 

224. Вовк І. О. Огляд зарубіжних та вітчизняних досліджень в 
галузі електронної наукової періодики / Вовк І. О. // Книга і преса 
в контексті культурно-історичного розвитку українського 
суспільства : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Укр. акад. друкарства. — Львів, 2011. — 
Вип. 4. — C. 186–196. 

Згадується стаття Г. В. Шемаєвої «Електронні періодичні 
видання наукових установ України в системі наукових 
комунікацій», 2006 р. (с. 191, 194). 

225. Глазунова Л. В. Професійні комунікаційні канали для 
бібліотечних фахівців: ресурси віртуальної служби «Колегам-
бібліотекарям» Харківської державної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка / Л. В. Глазунова // Від ХІХ до ХХІ століття : 
трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–14 жовт. 
2011 р. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка 
ім. В. Г. Короленка. — Харків, 2011. — C. 257–259. 

Когнітивну цінність комунікаційних навігаторів у системі 
інформаційного забезпечення науковців розкрито 
Г. В. Шемаєвою в монографії «Електронні ресурси бібліотек 
України в системі наукових комунікацій», 2008 р. (с. 257). 

226. Давидова І. О. Кафедра бібліотекознавства та соціальних 
комунікацій: до ювілею харківських бібліотекознавців 
/ І. О. Давидова, О. Ю. Мар’їна // Вісн. Харків. держ. акад. 
культури : зб. наук. пр. / М-во культури України. — Харків, 
2011. — Вип. 34. — C. 83–91. 

Знаковими подіями в історії кафедри бібліотекознавства 
та соціальних комунікацій Харківської державної академії 
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культури є захист дисертацій науковцями кафедри. У 2009 р. 
відбувся захист докторської дисертації Г. В. Шемаєвої 
«Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні 
процеси» (с. 89). 

227. Інформатизація бібліотек у контексті соціально-
комунікаційних процесів у суспільстві [Електронний ресурс] : 
спец. семінар у межах VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і 
соціальні проблеми суспільства: інформатизація та інформаційні 
технології», 25 трав. 2011 р., ХНУРЕ. — Режим доступу: 
http://lib.nure.ua/nau-prakt/spec-sem. — Назва з екрана. 

Про виступ Г. В. Шемаєвої на семінарі з доповіддю «Місце 
та роль бібліотеки в системі соціальних комунікацій». 

228. Каліберда Н. Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань 
та системному наповненні вітчизняного інформаційного 
простору / Надія Каліберда, Ольга Василенко // Бібл. вісн. — 
2011. — № 6. — C. 40–44. 

Про виступ Г. В. Шемаєвої на міжнародній науковій 
конференції «Формування і розвиток бібліотечного 
електронного середовища» (4–10 жовтня 2011 р.) з 
доповіддю «Перспективні напрями розвитку електронних 
інформаційних ресурсів бібліотек» (с. 41). 

229. Колесникова Т. О. Розвиток комунікаційних моделей 
бібліотек вищих навчальних закладів / Т. О. Колесникова 
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 
2011. — № 3. — C. 29–35. 

Про визначення Г. В. Шемаєвою лінійної, аналітико-
когнітивної, інтеракційної, інтеграційної комунікаційних 
моделей функціонування бібліотек у науковому просторі 
(с. 32–34). 

230. Колесникова Т. Стратегії та завдання реалізації 
комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи 
/ Тетяна Колесникова // Вісн. Кн. палати. — 2011. — № 5. — 
C. 23–28. 

Сформувати нову модель діяльності бібліотеки в 
дослідницькому регіональному університеті автору статті 
допомогли комунікаційні моделі, обгрунтовані 
Г. В. Шемаєвою в процесі дослідження розвитку бібліотек у 
системі наукових комунікацій (с. 23). 
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231. Кузнецова М. М. Системне формування краєзнавчих 
електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-
комунікаційного простору регіону : дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Кузнецова 
Марина Миколаївна ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 
2011. — 240 с. 

Наукове підґрунтя бібліотечного краєзнавства як відносно 
самостійної сфери науково-практичної діяльності бібліотек 
складають зокрема ідеї й концепції Г. В. Шемаєвої, викладені 
у працях, присвячених соціально-комунікаційному простору 
сучасних бібліотек, їх місцю в системі наукових комунікацій, 
впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у 
бібліотечну сферу, стратегіям розвитку національних, 
галузевих, спеціалізованих, регіональних електронних ресурсів 
бібліотек України (с. 7, 10, 11, 25, 30). 

232. Кушнаренко Н. М. Харківська школа бібліотекознавства: 
історико-комунікаційний аспект / Н. М. Кушнаренко // Від ХІХ 
до ХХІ століття : трансформація бібліотек у контексті розвитку 
суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–14 
жовт. 2011 р. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка 
ім. В. Г. Короленка. — Харків, 2011. — C. 31–47. 

Про Г. В. Шемаєву як представника Харківської 
бібліотечної школи (с. 41–43, 45). 

233. Кушнаренко Н. Н. Научные школы книговедческого и 
библиотечно-информационного профиля: признаки 
идентификации / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Науч. и 
техн. б-ки. — 2011. — № 12. — C. 45–54. 

Про Г. В. Шемаєву як представника Харківської наукової 
школи книгознавства, бібліотекознавства та 
бібліографознавства (с. 49). 

234. Литвинова Л. А. Дисертаційні дослідження з 
бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні (2008–2011) 
/ Л. А. Литвинова // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2011. — № 4. — C. 16–22. 

Згадується докторська дисертація Г. В. Шемаєвої 
«Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні 
процеси розвитку», 2009 р. (с. 17–18). 
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235. Литвинова Л. Бібліотекознавчі та бібліографознавчі 
дисертаційні дослідження в галузі соціальних комунікацій, 
захищені у 2008–2010 рр. / Лариса Литвинова // Наук. пр. Нац. б-ки 
України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2011. — 
Вип. 29 : Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю 
наукової бібліотеки. — C. 224–235. 

Серед дисертацій, захищених у Харківській державній 
академії культури у 2008–2010 рр. — докторська дисертація 
Г. В. Шемаєвої, в якій обґрунтовано процеси коеволюційного 
розвитку бібліотеки і системи наукової комунікації в умовах 
посилення пріоритетів науки як сфери інтелектуалізації 
суспільних відносин (с. 226). 

236. Лупіка Л. Бібліотека Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка на пульсі часу / Людмила Лупіка // Бібл. форум 
України. — 2011. — № 2. — C. 40–42. 

Про участь Г. В. Шемаєвої в міжнародній науково-
практичній конференції «Бібліотечно-інформаційний сервіс: 
сучасний стан і перспективи розвитку» (с. 41). 

237. Мухамедьяров Н. Н. Библиотека в социально-
коммуникационной системе формирования здорового образа 
жизни : монография / Н. Н. Мухамедьяров. — Харьков : С.А.М., 
2011. — 223 с. 

Автор монографії проаналізував публікації вчених-
бібліотекознавців, в яких бібліотека розглядається в 
контексті соціально-комунікаційної парадигми (праці 
Г. В. Шемаєвої та ін.) (с. 15, 18, 26, 46–47). 

238. Політова О. До виходу в світ науково-допоміжного 
бібліографічного покажчика «Українське бібліотекознавство 
(1991–2008) / О. Політова // Бібл. планета. — 2011. — № 2. — 
C. 36–38. — Рец. на кн.: Українське бібліотекознавство (1991–
2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [уклад.: 
М. С. Слободяник, О. А. Політова]. — Київ, 2010. — 168 с. 

До покажчика ввійшли праці Г. В. Шемаєвої. 
239. Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991–

2005). Ч. 1 : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури 
України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: Т. М. Заморіна, 
Н. І. Тертичка]. — Київ : [Б. в.], 2011. — 179 с. 

До видання ввійшли біобібліографічні покажчики, укладачем 
яких є Г. В. Шемаєва. 



 

 57

240. Регідайло Н. Шлях довжиною у п’ятнадцять років : [про 
журнал «Вісник Книжкової палати»] / Надія Регідайло // Вісн. Кн. 
палати. — 2011. — № 9. — C. 8–12. 

Про Г. В. Шемаєву як активного автора та члена редколегії 
журналу (с. 9). 

241. Татарчук Л. Лінгвістичне забезпечення формування 
єдиного інформаційного простору в мережі 
сільськогосподарських бібліотек / Людмила Татарчук // Бібл. 
вісн. — 2011. — № 3. — C. 3–8. 

Про діяльність Наукового інформаційно-бібліотечного 
центру Інституту експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини під керівництвом Г. В. Шемаєвої зі 
створення електронної версії галузевого рубрикатора (с. 7). 

242. Цигічко Н. Феєрверк подій на ФБІ : [ювілей ф-ту 
бібліотекознавства та інформатики ХДАК — 80 років з дня 
заснування] / Н. Цигічко // Бурсац. узвіз. — 2011. — Жовтень. — 
С. 4. 

Про виступ Г. В. Шемаєвої на науковій конференції 
«Харківська бібліотечна наукова школа: від витоків до 
сьогодення».  

243. Шейко В. Ідентифікація наукових шкіл культурологічно-
мистецького та бібліотечно-інформаційного профілю: постановка 
проблеми / Василь Шейко, Микола Каністратенко, Наталія 
Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 2011. — № 9. — C. 43–47. 

Про Г. В. Шемаєву як представника наукової школи 
бібліотечно-інформаційного спрямування Харківської 
державної академії культури (с. 44). 

244. Шейко В. М. Наукові школи культурологічно-мистецького 
та бібліотечно-інформаційного профілів: ознаки ідентифікації 
/ В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко // Вісн. 
Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2011. — 
Вип. 34. — C. 4–18. 

Про наукову школу Г. В. Шемаєвої (с. 11). 
2012 

245. Бібліографознавство України (2006–2010) : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка 
України ; [уклад. Л. А. Кухар ; наук. ред. Н. І. Тертичка]. — Київ, 
2012. — 231 с. 

До покажчика ввійшли праці Г. В. Шемаєвої. Див. іменний 
покажчик до видання. 
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246. Вараксіна Н. В. Створення галузевої наукової електронної 
бібліотеки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України 
імені В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна // Наук. пр. Держ. 
наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. — Київ, 
2012. — Вип. 3. — C. 165–183. 

У межах даного дослідження проаналізовано праці, в яких 
висвітлено питання теорії електронних бібліотек. 
Розглянуто зокрема публікації Г. В. Шемаєвої (с. 167). 

247. Гранчак Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як 
соціального інституту / Тетяна Гранчак // Бібл. вісн. — 2012. — 
№ 5. — C. 20–26. 

Інформаційно-комунікаційні аспекти функціонування 
бібліотеки стали предметом наукового інтересу 
Г. В. Шемаєвої. Згадується докторська дисертація 
«Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні 
процеси розвитку» (с. 23). 

248. Каліберда Н. Інноваційні трансформації бібліотечно-
інформаційної діяльності / Надія Каліберда, Володимир Попик, 
Ольга Василенко // Бібл. вісн. — 2012. — № 6. — C. 46–52. 

Про доповідь-презентацію Г. В. Шемаєвої на міжнародній 
науковій конференції «Інноваційна модель наукової 
бібліотеки ХХІ століття», проведеній на базі Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (с. 47–48). 

249. Лесюк О. В. Бібліотечно-інформаційний сегмент 
комунікаційного середовища митної справи України : стратегії 
формування : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 
27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Лесюк Ольга Василівна ; М-во культури України, Харків. держ. 
акад. культури. — Харків, 2012. — 227 с. 

Важливим для розкриття теми дослідження стало 
ознайомлення з працями фахівців, котрі досліджували 
питання галузевої специфіки формування бібліотечно-
інформаційного сегмента комунікаційного середовища, 
зокрема з працями Г. В. Шемаєвої в галузі ветеринарної 
медицини (с. 15, 16, 137). 

250. Ніколаєнко Н. М. Новий інформаційний ресурс для 
фахівців в галузі освіти: з досвіду роботи наукової бібліотеки 
Української інженерно-педагогічної академії / Ніколаєнко 
Наталія Миколаївна // Розвиток інформаційно-комунікаційних 
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технологій у бібліотеках : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 
(до 20-річчя створення АСІБТ та 45-річчя заснування ХДУХТ), 
28 берез. 2012 р. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та 
торгівлі, Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту радіоелектроніки, Асоц. 
сучас. інформ.-бібл. технологій. — Харків, 2012. — C. 30–36. 

У публікаціях Г. В. Шемаєвої представлено моделі 
проектної діяльності, які успішно реалізуються в 
бібліотеках (с. 32).  

251. Сошинська Я. Є. Середовище професійного спілкування: 
теорія і практика / Я. Є. Сошинська, В. Є. Сошинська, 
О. Є. Бояринова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України 
ім. В. О. Сухомлинського. — Київ, 2012. — Вип. 3. — C. 244–254. 

Згадується стаття Г. В. Шемаєвої «Система науково-
галузевих комунікацій: теоретико-методологічне 
обґрунтування», 2009 р. (с. 251). 

252. Шейко В. Харківська наукова школа книгознавства, 
бібліотекознавства та бібліографознавства: система 
комунікаційних зв’язків / Василь Шейко, Наталя Кушнаренко, 
Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2012. — № 10. — C. 45–48. 

Основну роль у зміцненні авторитету наукової школи та 
розширенні її комунікаційних зв’язків відіграла підготовка 
власних докторів наук з означених галузей — Г. В. Шемаєвої 
та ін. (с. 47). 

253. Шейко В. Харківська наукова школа книгознавства, 
бібліотекознавства та бібліографознавства: система 
комунікаційних зв’язків / Василь Шейко, Наталя Кушнаренко, 
Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2012. — № 11. — C. 40–45. 

Серед представників книгознавчого сегменту наукової 
школи — Г. В. Шемаєва (с. 41, 43). 

2013 
254. Апшай М. В. Поширення соціально-комунікаційної 

парадигми в бібліотекознавчих регіональних дослідженнях 
/ Апшай М. В. // Бібліотека вищої школи на новому етапі 
розвитку соціальних комунікацій : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 24.10–25.10.2013 / Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. 
транспорту ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2013. — 
C. 14–17. 

Про соціально-комунікаційний підхід, розкритий у працях 
українських науковців. Серед них — Г. В. Шемаєва (с. 16).  
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255. Артамонова Н. О. Система інформаційно-бібліотечного та 
патентного забезпечення медичної науки України: генезис, 
структура, стратегії розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Артамонова Неоніла 
Олегівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2013. — 39 с. 

Багатий теоретичний і фактичний матеріал, який 
міститься зокрема в наукових працях Г. В. Шемаєвої, 
дозволив дослідниці визначити сутність і розвиток наукової 
комунікації в контексті еволюції інформаційно-
комунікаційного простору суспільства (с. 5, 10). 

256. Бакуменко Л. Г. Репозитарії бібліотек вищих навчальних 
закладів України: принципи організації корпоративної взаємодії : 
дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / 
Бакуменко Лариса Григорівна ; Харків. держ. акад. культури. — 
Харків, 2013. — 236 с. 

Теоретичну базу дослідження складають зокрема наукові 
розробки Г. В. Шемаєвої щодо створення моделі наукової 
комунікації, корпоративної взаємодії бібліотек у соціально-
комунікаційному просторі (с. 7, 19, 25, 30, 171). 

257. Бобришева О. В. Публічна бібліотека в Незалежній Україні 
як суб’єкт інформаційної безпеки : автореф. дис. ... канд. наук із 
соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Бобришева 
Олександра Володимирівна ; М-во культури України, Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2013. — 20 с. 

Важливу роль у теоретичному осмисленні й узагальненні 
досліджуваних у роботі проблем та визначенні практичних 
підходів до їх вирішення відіграло студіювання праць, 
присвячених проблемам використання електронних ресурсів, 
збереженню фондів електронних документів у бібліотеках, 
зокрема досліджень Г. В. Шемаєвої (с. 6). 

258. Воскобойникова-Гузева Е. В. Приоритеты стратегического, 
коммуникационного и ресурсного развития библиотечно-
информационной деятельности в монографических и 
диссертационных исследованиях украинских ученых в период 
социальных трансформаций конца ХХ — начала ХХІ ст. 
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/ Е. В. Воскобойникова-Гузева // Библиотеки национальных 
академий наук: проблемы функционирования, тенденции 
развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, 
Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. 
акад. наук. — Киев, 2013. — Вып. 11. — C. 82–99. 

Згадуються докторська дисертація та монографія 
«Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових 
комунікацій» Г. В. Шемаєвої, 2008 р. (с. 90, 94). 

259. Грет Г. П. Видавнича справа на сторінках часопису «Вісник 
Книжкової палати» / Г. П. Грет // Наука України у світовому 
інформаційному просторі : [збірник] / НАН України. — Київ, 
2013. — Вип. 8. — C. 147–156. 

До складу редколегії журналу входить професор 
Г. В. Шемаєва (с. 150). 

260. Давидова І. О. Когнітивно-комунікаційна парадигма в 
бібліотекознавстві / І. О. Давидова // Вісн. Харків. держ. акад. 
культури : зб. наук. пр. — Харків, 2013. — Спецвип. 40. — C. 60–69. 

З позицій соціокомунікативного підходу досліджуються 
коеволюційні процеси розвитку бібліотеки в системі наукової 
комунікації (Шемаєва Г. В.) (с. 66). 

261. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек 
НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом 
зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. — 
перше десятиліття ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Добко Тетяна 
Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — 33 с. 

Про висвітлення Г. В. Шемаєвою питань створення 
корпоративних електронних каталогів, удосконалення 
довідково-пошукового апарату бібліотек (с. 9). 

262. Каліберда Н. Формування національного розподіленого 
інформаційного ресурсу / Надія Каліберда, Ольга Василенко 
// Бібл. вісн. — 2013. — № 6. — С. 33–34. 

Про виступ Г. В. Шемаєвої на міжнародній науковій 
конференції «Адаптація завдань і функцій наукової 
бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних 
ресурсів», 8–11 жовтня 2013 р. (с. 33). 
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263. Капустіна Н. Взаємодія та партнерство бібліотек у 
регіональному інформаційному просторі : [всеукр. наук.-практ. 
конф. «Короленківські читання – 2012»] / Наталія Капустіна 
// Бібл. форум України. — 2013. — № 2. — C. 28–31. 

Виступ Г. В. Шемаєвої присвячений розширенню взаємодії 
бібліотек із соціокомунікаційними структурами (с. 29). 

264. Кислюк Л. В. Динаміка технологічно-організаційного 
розвитку бібліотек у комунікаційному просторі України : дис. ... 
канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Кислюк Любов 
Вікторівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. П. Василенка. — Харків, 2013. — 212 с. 

Важлива роль у методологічному обгрунтуванні 
технологічно-організаційної динаміки розвитку бібліотек у 
комунікаційному просторі належить уже розробленим 
концепціям і стратегіям, зокрема дослідженню 
Г. В. Шемаєвою впливу інформаційних технологій на зміст і 
характер бібліотечного обслуговування, місця бібліотечних 
електронних ресурсів у системі наукових комунікацій, 
використання в бібліотеках мультимедійних технологій 
(с. 10, 11, 20, 27, 34, 37).  

265. Литвинова Л. А. Розвиток книгознавства, бібліотекознавства, 
бібліографознавства: бібліометричний аналіз авторефератів (1994–
2012) [Електронний ресурс] / Л. А. Литвинова. — Режим доступу: 
http://history.org.ua/LiberUA/LytvynovaRozvKn_2013/LytvynovaRozvK
n_2013.pdf. — Назва з екрана. 

Подано показники підготовлених Г. В. Шемаєвою науковців 
вищої кваліфікації, які захистили дисертації за 
спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство» (1994–2012). 

266. Лопата О. Інформаційні ресурси зали періодичних видань: 
від накопичення до ефективного використання в АБІС ІРБІС 
/ Олена Лопата // Наук. пр. Нац. б-ки України 
ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2013. — 
Вип. 37. — C. 217–235. 

Про визначення Г. В. Шемаєвою тенденцій становлення, 
розвитку та ролі електронних наукових журналів як одного з 
найважливіших засобів сучасних комунікацій (с. 218). 
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267. Пасмор Ю. В. Напрями консолідації в інформаційному 
забезпеченні правової науки України: соціально-комунікаційний 
аспект : монографія / Ю. В. Пасмор. — Харків : Юрайт, 2013. — 271 с. 

Для оцінки електронних інформаційних ресурсів у галузі 
права застосовано ознаки електронних інформаційних 
ресурсів, визначені Г. В. Шемаєвою (с. 28, 83). Також про 
Г. В. Шемаєву — с. 12, 15, 17, 21, 34, 38, 100. 

268. Пастушенко О. В. Електронна періодика як складова 
інформаційних ресурсів у працях українських бібліотекознавців 
/ О. В. Пастушенко // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2013. — № 3. — C. 27–31. 

Згадуються праці Г. В. Шемаєвої з означеної тематики 
(с. 29). 

269. Пастушенко О. Дисертаційні дослідження вітчизняної 
періодики у книгознавстві, бібліотекознавстві та 
бібліографознавстві в аспектах соціальних комунікацій (1998–2013) 
/ Олена Пастушенко // Бібл. вісн. — 2013. — № 5. — C. 36–44. 

Згадується докторська дисертація Г. В. Шемаєвої (с. 38). 
270. Стегній Б. Т. ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини» — 90 років на передовому рубежі 
ветеринарної науки / Б. Т. Стегній // Ветеринарна медицина 
України. — 2013. — № 10. — С. 8–14. 

З перших днів існування Інституту важливою складовою 
частиною й документальною базою для виконання наукових 
досліджень була наукова бібліотека, у становлення й 
розвиток якої значний внесок зробили її керівники, зокрема 
Г. В. Шемаєва. 

271. Шемаєва Ганна Василівна // Вища школа Харківщини — 
кращі імена : XV обл. конкурс / Харків. облдержадмін., 
Департамент науки і освіти, Рада ректорів вищ. навч. закл. ІІІ–ІV 
рівнів акредитації Харків. регіону, Півн.-Схід. наук. центр. — 
Харків, 2013. — C. 5. 

Г. В. Шемаєва — дипломант конкурсу в номінації «Викладач 
гуманітарних дисциплін» (с. 5). 

2014 
272. Апшай М. В. Регіональна тематика в бібліотекознавчих 

дослідженнях в Україні / М. В. Апшай // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 4. — C. 8–14. 

Регіональних питань торкається Г. В. Шемаєва в 
дисертаційному дослідженні галузевого спрямування 
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«Трансформація галузевої інформаційно-бібліотечної 
системи в умовах інформатизації (на прикладі галузі 
ветеринарної медицини)». 

273. Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006–
2010) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, 
Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. О. Політова ; наук. ред. 
І. Негрейчук]. — Київ, 2014. — 271 с. 

До покажчика ввійшли праці Г. В. Шемаєвої. Див. іменний 
покажчик до видання. 

274. Білоус В. Проектна діяльність як інструмент модернізації 
бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус 
// Вісн. Кн. палати. — 2014. — № 4. — C. 17–19. 

Згадується стаття Г. В. Шемаєвої «Проектний 
менеджмент у галузі інформаційно-бібліотечної діяльності», 
2006 р. (с. 17). 

275. Васильченко М. М. Організаційно-функціональні 
трансформації архівів у сучасному соціально-комунікаційному 
середовищі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 
27.00.02 «Документознавство, архівознавство» / Васильченко 
Микола Миколайович ; М-во культури України, Харків. держ. 
акад. культури. — Харків, 2014. — 231 с. 

Про основні принципи електронної комунікації в монографії 
Г. В. Шемаєвої «Електронні ресурси бібліотек України в 
системі наукових комунікацій» та їх використання в 
електронних архівах України, 2008 р. (с. 129). 

276. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліотечно-інформаційна 
сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця 
ХХ ст. — 10-х років ХХІ ст.: концепції стратегічного розвитку, 
динаміка змін, перспективи : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Воскобойнікова-
Гузєва Олена Вікторівна ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2014. — 36 с. 

Про дослідження Г. В. Шемаєвою сучасної бібліотеки як 
суб’єкта наукової комунікації (с. 13). 

277. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку 
бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, 
модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН 
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України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : 
Академперіодика, 2014. — 360 с. 

Про внесок Г. В. Шемаєвої у формування теоретичної бази 
оновленої парадигми розвитку бібліотеки як суб’єкта та 
провідної складової сучасної моделі наукової комунікації 
(с. 31, 80, 119, 125, 290). 

278. Гранчак Т. Ю. Бібліотека в інформаційному супроводі 
управління суспільними процесами: політико-комунікаційний 
аспект : [монографія] / Тетяна Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. — Київ : НБУВ, 2014. — 182 с. 

Про застосування соціально-комунікаційного підходу в 
бібліотекознавчих дослідженнях, зокрема в дисертаційному 
дослідженні Г. В. Шемаєвої «Бібліотека в системі наукової 
комунікації: коеволюційні процеси розвитку» (с. 38–39). 
Також про інші аспекти бібліотекознавчих досліджень 
Г. В. Шемаєвої див. с. 13–14, 20–21. 

279. Давидова І. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної 
діяльності: становлення та шляхи розвитку / Ірина Давидова 
// Бібл. вісн. — 2014. — № 6. — C. 8–12. 

Про ґрунтовне дослідження соціально-комунікаційного 
потенціалу бібліотек України, визначення основних 
стратегій їх розвитку в монографії Г. В. Шемаєвої 
«Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових 
комунікацій», 2008 р. (с.10). 

280. Каїді В. В. Електронні видання як об’єкт комплектування 
фондів бібліотек України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство» / Каїді Вікторія Валеріївна ; Харків. держ. 
акад. культури. — Харків, 2014. — 297 с. 

Про дослідження Г. В. Шемаєвою феномену електронних 
ресурсів бібліотек у монографії «Електронні ресурси 
бібліотек України в системі наукових комунікацій», 2008 р. 
(с. 12). 

281. Кушнаренко Н. М. Надія Яківна Фрідьєва — видатний 
український бібліотекознавець, фундатор вищої бібліотечної 
освіти в Україні / Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вісн. 
Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2014. — 
Вип. 44. — C. 55–63. 

Послідовники й однодумці постійно досліджують постать 
Н. Я. Фрідьєвої. Серед них — Г. В. Шемаєва (с. 56). 
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282. Новальська Т. В. Вища бібліотечна освіта України: 
сторінки історії, шляхи модернізації / Новальська Т. В. // Збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-
річчя заснування Національної історичної бібліотеки України 
(м. Київ, 2–3 жовтня 2014 року) / М-во культури України, Нац. 
іст. б-ка України. — Київ, 2014. — C. 96–101. 

Над проблемами модернізації вищої бібліотечної освіти 
активно працюють провідні професори Харківської 
державної академії культури. Серед них — Г. В. Шемаєва 
(с. 99). 

283. Про затвердження рішень Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 17 січня 2014 року [Електронний 
ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 17 січ. 2014 р. 
№ 41. — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0041729-
14. — Назва з екрана. 

Про створення в Харківській державній академії культури 
спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 з правом прийняття 
до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) наук із соціальних 
комунікацій за спеціальностями 27.00.02 
«Документознавство, архівознавство» та 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». 
Г. В. Шемаєва — заступник голови спецради. 

284. Слободяник М. Вчений, управлінець, бібліотекар Віталій 
Володимирович Дерлеменко / М. Слободяник // Бібл. планета. — 
2014. — № 1. — C. 31–32. — Рец. на кн.: Професор Дерлеменко 
Віталій Володимирович (1944–2013) : біобібліогр. покажч. наук. 
пр. за 1976–2013 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 
с.-г. б-ка ; уклад.: В. А. Вергунов [та ін.]. — Київ, 2013. — 100 с. 

Теплі спогади і слова вдячності колезі й наставнику 
висловила професор Г. В. Шемаєва (с. 32). 

285. Шейко В. М. Харківська державна академія культури 
напередодні ювілею / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, 
Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. 
пр. — Харків, 2014. — Вип. 45. — C. 57–68. 

Про наукову школу Г. В. Шемаєвої (с. 63). 
286. Шейко В. М. Харківська державна академія культури: 

досягнення та перспективи / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, 
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Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. 
пр. — Харків, 2014. — Вип. 44. — C. 28–46. 

Про присудження Г. В. Шемаєвій вченого звання професора 
(с. 38). 

2015 
287. Бачинская Н. А. Концептуальные подходы к библиотечно-

информационному образованию в Украине / Н. А. Бачинская 
// Библиотечное дело – 2015: документно-информационные 
коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, 
образования, науки : Скворцовские чтения : материалы ХХ 
междунар. науч. конф. (Москва, 22–23 апр. 2015 г.) / Моск. гос. ун-т 
культуры и искусств. — Москва, 2015. — Ч. 3. — С. 133–137. 

Починаючи з 90-х років ХХ ст. питання розвитку вищої 
бібліотечної освіти в Україні активно обговорюються на 
наукових форумах, сторінках професійних періодичних 
видань. Необхідність зміни моделі бібліотечної освіти, її 
модернізації на сучасному етапі обгрунтовує зокрема 
Г. В. Шемаєва (с. 134, 135). 

288. Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої 
бібліотечної освіти в Україні / Надія Бачинська // Вісн. Кн. 
палати. — 2015. — № 3. — C. 32–35. 

Про обґрунтування Г. В. Шемаєвою моделі бібліотечної 
освіти на засадах тріади: освіта – наука – інновації; 
практичну підготовку студентів у статті «Інноваційна 
модель бібліотечної освіти: перспектива реалізації», 2013 р. 

289. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації 
суспільства. Вип. 3 : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. акад. 
пед. наук України, Держ. наук. пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. ред. 
Л. О. Пономаренко]. — Київ, 2015. — 451 с. — (На допомогу 
професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; 
вип. 13). 

До покажчика ввійшли праці Г. В. Шемаєвої. Див. іменний 
покажчик до видання. 

290. Ганна Василівна Шемаєва // Харківська державна академія 
культури: до 85-річчя з дня заснування : монографія / [авт. кол.: 
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В. М. Шейко та ін.] ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2015. — С. 65. 

Про науково-педагогічну діяльність Г. В. Шемаєвої в 
Харківській державній академії культури. 

291. Головко О. А. Соціокомунікативний аспект ілюстративного 
матеріалу в електронних виданнях / Головко О. А. // Обрії 
друкарства. — 2015. — № 1. — С. 25–31. 

Згідно з дослідженням Г. Шемаєвої, перші наукові 
електронні журнали з’явилися в галузі гуманітарних і 
соціальних наук на початку 90-х років XX століття. 
Згадується стаття «Електронні періодичні видання 
наукових установ України в системі наукових комунікацій», 
2006 р. (с. 28). 

292. Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи 
розвитку : монографія / [О. В. Воскобойнікова-Гузєва та ін.] ; 
Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинського. — Київ, 2015. — 240 с. 

З метою вивчення питання створення науково-педагогічної 
електронної бібліотеки в Державній науково-педагогічній 
бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського проаналізовано 
праці Г. В. Шемаєвої та інших науковців, в яких висвітлено 
питання теорії електронних бібліотек, їх організації, 
функціонування й використання. 

293. Кафедра бібліотекознавства та соціальних комунікацій 
// Харківська державна академія культури: до 85-річчя з дня 
заснування : монографія / [авт. кол.: В. М. Шейко та ін.] ; М-во 
культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 
2015. — С. 86–90. 

Про діяльність Г. В. Шемаєвої на кафедрі 
бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської 
державної академії культури (с. 89, 90). 

294. Кропочева Н. М. Соціокомунікаційні аспекти діяльності 
галузевих бібліотек: спроба дискурсу / Кропочева Н. М. 
// Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. 
(Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка 
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України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. — Київ, 2015. — Ч. 1. — 
С. 74–77. 

Комунікаційні моделі діяльності бібліотек розкрито 
Г. В. Шемаєвою в статті «Розвиток бібліотеки в системі 
науки», 2010 р. (с. 75). 

295. Кушнаренко Н. З історії бібліотечної періодики: фахові 
видання Харківської державної академії культури / Наталя 
Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 2015. — № 11. — C. 38–41. 

У складі редколегії фахового видання «Вісник Харківської 
державної академії культури» — Г. В. Шемаєва (с. 41). 

296. Праці викладачів та співробітників Харківської державної 
академії культури (2009–2013) : бібліогр. покажч. / М-во 
культури України, Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ; 
[уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна ; наук. ред. 
С. В. Євсеєнко]. — Харків : ХДАК, 2015. — 347 с. 

Список праць Г. В. Шемаєвої, опублікованих у зазначений 
період (с. 317–319). 

297. Сидоренко Т. В. Культурно-просвітницька діяльність 
бібліотек Півдня України (друга половина ХІХ — перше 
десятиліття ХХІ ст.): історіографія дослідження / Т. В. Сидоренко 
// Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соціальні 
комунікації : зб. наук. пр. — Харків, 2015. — Вип. 47. — C. 4–13. 

Згадується стаття Г. В. Шемаєвої (у співавт.) «Модель 
публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних 
комунікацій», 2012 р. (с. 11). 

298. Ткач Ю. В. Розвиток документознавчої періодики у 1990-х 
роках — на початку XXI століття в Україні / Ю. В. Ткач 
// Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку 
людства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4 листоп. 2015 р. 
/ М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т. — 
Маріуполь, 2015. — С. 59–61. 

Г. В. Шемаєва — у складі редколегії наукового журналу 
«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» 
(с. 60).  

299. Ткаченко Т. П. Система менеджменту якості як засіб 
сталого розвитку бібліотек України : дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Ткаченко Тетяна 
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Петрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2015. — 250 с. 

Про висвітлення Г. В. Шемаєвою підходів до визначення 
ефективності різних видів бібліотечної діяльності на основі 
поєднання кількісних та якісних показників й управління 
якістю в бібліотеках, обгрунтування лінійної, інтеракційної, 
інтеграційної та аналітико-когнітивної моделей бібліотек у 
монографії «Електронні ресурси бібліотек України в системі 
наукових комунікацій», 2008 р. (с. 15, 18, 34). 

300. Шейко В. Харківська державна академія культури: 85 років 
у культурологічно-мистецькому та бібліотечно-інформаційному 
просторі України (1929–2014) / В. Шейко, М. Каністратенко, 
Н. Кушнаренко // Харківська державна академія культури: до 85-
річчя з дня заснування : монографія / [авт. кол.: В. М. Шейко та 
ін.] ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — 
Харків, 2015. — C. 5–9. 

Про Г. В. Шемаєву як члена редколегій провідних 
професійних журналів та збірників наукових праць (с. 9). 

2016 
301. Веретеннікова Н. В. Електронне бібліотечно-інформаційне 

забезпечення наукової діяльності вищих навчальних закладів : 
дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Веретеннікова Наталія Вячеславівна ; НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2016. — 222 с. 

Формування бібліотеками наукового електронного 
інформаційного ресурсу розглядається Г. В. Шемаєвою крізь 
призму визначальних характеристик електронних 
інформаційних ресурсів. У монографії «Електронні ресурси 
бібліотек України в системі наукових комунікацій» 
дослідниця наголошує на їхніх нових комунікаційних 
властивостях – можливості інтерактивної взаємодії 
користувача з електронною інформацією (с. 19). 

302. Дем’янюк Л. Сучасні напрями розвитку інформаційно-
комунікаційної діяльності наукових бібліотек (за матеріалами 
зарубіжних фахових видань) / Людмила Дем’янюк // Наук. пр. Нац. 
б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2016. — 
Вип. 44. — С. 20–33. 

Про погляди Г. В. Шемаєвої на роль професійних 
комунікацій бібліотечних фахівців у формуванні напрямів 
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розвитку бібліотек в умовах нової соціально-комунікаційної 
реальності, викладені в статті «Напрями розвитку 
бібліотеки в системі сучасної наукової комунікації», 2012 р. 
(с. 20–21). 

303. Журналу «Вісник Книжкової палати» — 20 років // Вісн. 
Кн. палати. — 2016. — № 12. — C. 44–45. 

Про багаторічне співробітництво Г. В. Шемаєвої з 
журналом (с. 44) 

304. Кириленко О. Г. Наукові та прикладні завдання у 
діяльності з охорони інтелектуальної власності Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Г. Кириленко 
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 
2016. — № 2. — C. 52–56. 

Про дослідження Г. В. Шемаєвою комунікаційних аспектів 
діяльності бібліотек у сфері інтелектуальної власності та 
авторського права (с. 53). 

305. Кропочева Н. Соціокомунікаційні аспекти діяльності 
галузевих бібліотек: спроба дискурсу / Наталія Кропочева // Наук. 
пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2016. — 
Вип. 44. — С. 34–43. 

У статті застосовано визначені Г. В. Шемаєвою 
комунікаційні моделі функціонування бібліотек у науковому 
просторі (с. 35–36). 

306. Кухаренко А. Л. Гуманістична парадигма діяльності 
бібліотек вищих навчальних закладів: теоретико-методичні 
засади розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство» / Кухаренко Анжеліка Леонідівна ; М-во 
культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 
2016. — 20 с. 

Основну проблематику щодо трансформації діяльності 
бібліотек в історичному, аксіологічному, соціокультурному 
аспектах досліджувала зокрема Г. В. Шемаєва (с. 7). 

307. Кучерова О. М. Шкільна бібліотека у формуванні освітньо-
комунікаційного простору України : дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Кучерова Ольга 
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Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2016. — 221 с. 

Про комунікаційну конвергенцію бібліотек і музеїв у статті 
Г. В. Шемаєвої «Напрями розвитку взаємодії бібліотек із 
соціокомунікаційними структурами суспільства», 2012 р. 
(с. 18). 

308. Макаренко П. Д. Бібліотека як складова інформаційної 
інфраструктури системи інтелектуальної власності України : 
дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Макаренко Павло Дмитрович ; М-во культури України, Харків. 
держ. акад. культури. — Харків, 2016. — 203 с. 

Концептуально важливими для дослідження є праці 
науковців, котрі розробляли теорію соціальних комунікацій і 
дозволили обґрунтувати значущість інформаційної 
інфраструктури системи інтелектуальної власності, роль 
інформаційного супроводу наукової та інноваційної 
діяльності в продукуванні об’єктів інтелектуальної 
власності, зокрема праці Г. В. Шемаєвої (с. 41). 

309. Пастушенко О. В. Бібліотека як комунікаційна установа в 
інформаційному просторі та розвиток функцій ресурсної бази 
науки / О. В. Пастушенко // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2016. — № 1. — C. 16–24. 

Розкриваються погляди сучасних учених (Г. В. Шемаєвої та 
ін.) щодо розвитку комунікаційних функцій бібліотек, ролі 
електронних ресурсів у формуванні системи наукового 
електронного середовища України (с. 18). 

310. Пастушенко О. Книга і періодика в дисертаційних 
дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : 
монографія / Олена Пастушенко. — Київ, 2016. — 564 с. 

Про Г. В. Шемаєву — с. 36, 92, 95, 113, 130, 172, 304, 306, 
329, 525, 561. 

311. Попик В. Стратегія розвитку спеціалізованих наукових 
бібліотек / Володимир Попик // Бібл. вісн. — 2016. — № 6. — 
C. 3–6. 

Про електронні інформаційні ресурси спеціалізованих 
наукових бібліотек як основу національної системи наукових 
комунікацій у дослідженнях Г. В. Шемаєвої (с. 3–4). 

312. Симоненко О. В. Лідерство як чинник модернізації 
бібліотечної сфери / Симоненко О. В. // Бібліотека. Наука. 
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Комунікація: формування національного інформаційного 
простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) 
/ НАН України [та ін.]. — Київ, 2016. — С. 252–255. 

Лідерство достатньо чітко проявлене в бібліотечній сфері. 
Значний внесок у розвиток бібліотек зробили провідні 
науковці бібліотечної справи. Серед них — Г. В. Шемаєва 
(с. 255). 

313. Струнгар А. В. Інформаційно-аналітичний портал 
бібліотеки як засіб наукової комунікації : автореф. дис. ... канд. 
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Струнгар Артур 
Валерійович ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2016. — 19 с. 

Для розкриття залежності формування інформаційного 
простору від рівня організації внутрішніх і зовнішніх зв’язків 
складових системи наукової комунікації та визнання 
системоутворюючої ролі аналітичної діяльності бібліотек 
та їх електронних ресурсів базовими стали висновки, 
зроблені зокрема в монографії Г. В. Шемаєвої «Електронні 
ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій», 
2008 р. 

314. Шевченко О. В. Система документаційного забезпечення 
торговельної галузі України: теоретико-методологічні засади : 
дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.02 
«Документознавство, архівознавство» / Шевченко Олена 
Василівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2016. — 467 с. 

Методологічно важливими для дослідження є базові 
положення теорії соціальних комунікацій. Особливості 
соціальних комунікацій в інформаційному суспільстві, їх 
документних підсистем розглядають у своїх працях науковці 
документознавчого спрямування. Серед них — Г. В. Шемаєва 
(с. 23). 

315. Шейко В. М. Харківська державна академія культури: 
науково-періодична конотація / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко 
// Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соціальні 
комунікації : зб. наук. пр. — Харків, 2016. — Вип. 49. — C. 8–25. 

Досліджено історію та сучасний стан наукових 
періодичних видань Харківської державної академії культури. 
У складі редакційної колегії «Вісника Харківської державної 
академії культури» — Г. В. Шемаєва (с. 22). 
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2017 
316. Бачинська Н. А. Бібліотечно-інформаційна освіта: етапи 

становлення та розвитку / Бачинська Н. А. // Бібліотечне 
краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів 
Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / М-во 
культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців 
України, Київ. нац. ун-т культури. — Київ, 2017. — C. 29–31. 

Про обґрунтування Г. В. Шемаєвою моделі бібліотечної 
освіти на засадах тріади: освіта – наука – інновації (с. 30). 

317. Гранчак Т. Дисципліни аналітичного профілю як 
компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Тетяна Гранчак 
// Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к 
України. — Київ, 2017. — Вип. 48. — С. 165–180. 

Висвітлюються питання модернізації сучасної бібліотечної 
освіти. Згадується стаття Г. В. Шемаєвої «Інноваційна 
модель бібліотечної освіти: перспектива реалізації», 2013 р. 
(с. 168). 

318. Здановська В. Другі бібліотекознавчі студії, присвячені 
пам’яті професора М. С. Слободяника / Валентина Здановська 
// Бібл. вісн. — 2017. — № 2. — C. 43–44. 

Про виступ Г. В. Шемаєвої на форумі (с. 44). 
319. Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек 

в умовах розвитку суспільства знань : монографія 
/ Василенко О. М. [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2017. — 410 c. 

Про Г. В. Шемаєву — с. 13, 45, 48, 50, 52, 53, 65, 145, 201, 
202, 233, 238, 239, 395, 398, 406, 407. 

320. Клименко О. Стратегічні проекти розвитку наукових 
бібліотек / Оксана Клименко // Бібл. вісн. — 2017. — № 6. — 
C. 40–44. 

Про виступ Г. В. Шемаєвої на міжнародній науковій 
конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні 
завдання розвитку наукових бібліотек» (3–5 жовтня 2017 р.) 
з доповіддю «Коеволюційна стратегія розвитку бібліотек» 
(с. 41). 
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321. Кобижча Н. І. Фонди бібліотек України в умовах 
інтелектуальної свободи та свободи доступу до інформації 
/ Кобижча Н. І. // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук. — Київ, 2017. — 
Вип. 125 (№ 10). — C. 109–116. 

Проблематика фондів у контексті їх мобільності, 
доступності, інтелектуальної свободи реалізована в 
монографіях, де аналізуються характерні тенденції їхнього 
розвитку в сучасній Україні. Серед основних, що мають 
значимий вплив на розвиток бібліотекознавчої думки, названо 
монографію Г. В. Шемаєвої «Електронні ресурси бібліотек 
України в системі наукових комунікацій», 2008 р. (с. 113). 

322. Литвинова Л. Особливості використання положень 
законодавства про авторське право в діяльності бібліотек 
/ Лариса Литвинова // Наук. пр. Нац. б-ки України 
ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2017. — 
Вип. 48. — С. 156–170. 

Про дослідження Г. В. Шемаєвою проблематики діяльності 
бібліотек у сфері інтелектуальної власності та авторського 
права (с. 157). 

323. Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі : 
монографія / О. Ю. Мар’їна ; М-во культури України, Харків. 
держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2017. — 326 с. 

Для визначення проблематики майбутнього бібліотек в 
електронному технологічному середовищі необхідним є 
звернення до наукових розвідок вітчизняних та зарубіжних 
учених, зокрема Г. В. Шемаєвої (с. 6, 30, 31, 301). 

324. Матвієнко О. В. Вища інформаційна освіта: основні 
концепти визначення / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін 
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 
2017. — № 3. — C. 4–11. 

Розглядаючи інноваційну модель бібліотечної освіти, 
Г. В. Шемаєва пропонує її реалізацію на засадах трикутника 
знань: освіта – наука – інновації (с. 6). 

325. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
освіти і науки щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 11 
жовтня 2017 року [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки 
України від 24 листоп. 2017 р. № 1413. — Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-
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kolegiyi-ministerstva-shodo-diyalnosti-specializovanih-vchenih-rad-vid-
11-zhovtnya-2017-roku. — Назва з екрана. 

Про створення в Харківській державній академії культури 
спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 з правом прийняття 
до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) наук із соціальних 
комунікацій за спеціальністю 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство». Голова 
спецради — Г. В. Шемаєва. 

326. Сидоренко Т. Концептуальна модель культурно-
просвітницької діяльності публічної бібліотеки / Сидоренко 
Тетяна // Образ. — 2017. — Вип. 1. — С. 34–40. 

Про погляди Г. В. Шемаєвої на сучасну модель публічної 
бібліотеки (с. 34). Про трансфер інновацій у визначенні 
Г. В. Шемаєвої (с. 36). 

327. Харківська державна наукова бібліотека 
ім. В. Г. Короленка : каталог видань б-ки та публ. про її 
діяльність за 2011–2015 рр. / М-во культури України, Харків. 
держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: О. П. Скорик, 
Ю. В. Ходарєва, О. В. Непочатова ; наук. ред. Л. В. Глазунова]. — 
Харків : ХДНБ, 2017. — 273 с. 

До каталогу ввійшли праці Г. В. Шемаєвої, де згадується 
ХДНБ ім. В. Г. Короленка (с. 53, 126). 

2018 
328. Апшай М. В. Регіональні бібліотекознавчі дослідження: 

стан, проблеми, тенденції : автореф. дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Апшай Марія 
Василівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації стали 
зокрема праці Г. В. Шемаєвої, де визначено сутність 
бібліотеки як комунікаційного та соціокультурного 
інституту, здатного здійснювати бібліотекознавчі 
дослідження (с. 1, 5). 

329. Бачинська Н. А. Бібліотечно-інформаційна освіта в Україні: 
етапи розвитку та характерні ознаки / Бачинська Надія 
Анатоліївна // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. — 2018. — № 3. — С. 57–67. 

Про концепції розвитку бібліотечно-інформаційної освіти, 
запропоновані вітчизняними вченими-бібліотекознавцями, 
зокрема Г. В. Шемаєвою (с. 58, 64). 
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330. Бачинська Н. А. До питання про вектори розвитку вищої 
бібліотечно-інформаційної освіти в Україні (1991–2018 рр.) 
/ Бачинська Н. А. // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук. — Київ, 2018. — 
Вип. 133 (№ 6). — C. 206–209. 

Необхідність зміни моделі бібліотечної освіти та її 
модернізацію на сучасному етапі доводить Г. В. Шемаєва у 
статті «Інноваційна модель бібліотечної освіти: 
перспективи реалізації», 2013 р. 

331. Бережна К. С. Публічні бібліотеки України: вектори 
модернізації в інформаційному суспільстві : автореф. дис. ... канд. 
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Бережна Ксенія 
Сергіївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2018. — 23 с. 

Теоретичну базу дослідження забезпечили фундаментальні 
положення теорії соціальних комунікацій, 
бібліотекознавства, викладені зокрема в працях 
Г. В. Шемаєвої, в яких представлено бібліотеку як провідну 
соціокомунікативну установу суспільства (с. 3). 

332. Ганна Василівна Шемаєва [Електронний ресурс] 
// Google Scholar. — Режим доступу: 
https://scholar.google.com/citations?user=3Gf-
j_MAAAAJ&hl=en&oi=ao (дата останнього звернення: 
23.01.2018). — Назва з екрана. 

Подано статистику цитувань праць Г. В. Шемаєвої, індекс 
Хірша. 

333. Коновал Л. В. Задоволення інформаційних потреб учених в 
умовах зміни системи наукової комунікації (на прикладі 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) 
/ Л. В. Коновал // Science and Education a New Dimension. 
Humanities and Social Sciences. — 2018. — Vol. 6, Iss. 169. — 
С. 30–33. 

Г. В. Шемаєва розглядає діяльність бібліотек у системі 
сучасної наукової комунікації, специфіку та прояви 
електронних ресурсів бібліотек у техніко-технологічному 
просторі інформаційного суспільства. Згадуються стаття 
«Напрями розвитку бібліотеки в системі сучасної наукової 
комунікації», 2012 р. та монографія «Електронні ресурси 
бібліотек України в системі наукових комунікацій», 2008 р. 
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334. Левченко Н. Академічна бібліотека в системі вищої освіти 
/ Наталія Левченко // Наук. пр. Нац. б-ки України 
ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 2018. — 
Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і 
бібліотечно-інформаційна діяльність. — С. 174–183. 

Відзначено високий рівень дослідження розвитку 
бібліотечно-інформаційних установ і системи наукової 
комунікації в монографії Г. В. Шемаєвої «Електронні ресурси 
бібліотек України в системі наукових комунікацій», котра 
відзначила та простежила взаємозалежність процесів 
становлення та розвитку бібліотеки, науки, наукової 
комунікації, їх трансформації в умовах інформаційного 
впливу (с. 175). 

335. Мар’їна О. Ю. Бібліотеки України в цифровому 
медіапросторі: теоретико-методологічні засади розвитку : дис. ... 
д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство», 27 «Соц. комунікації» 
/ Мар’їна Олена Юріївна ; М-во культури України, Харків. держ. 
акад. культури. — Харків, 2018. — 513 с. 

Проблематика майбутнього бібліотек у цифровому 
медіапросторі висвітлена в наукових розвідках вітчизняних і 
зарубіжних учених, зокрема Г. В. Шемаєвої (с. 50, 53, 65, 78). 

336. Матвієнко О. Бібліотечна освіта в Україні: «креативне 
руйнування» чи шлях до поступового зникнення? / Оксана 
Матвієнко // Вісн. Кн. палати. — 2018. — № 11. — С. 39–42. 

Порушена в статті проблематика є об’єктом дослідження 
багатьох вітчизняних бібліотекознавців, зокрема 
Г. В. Шемаєвої, котра запропонувала інноваційну модель 
бібліотечної освіти (с. 39). 

337. Натаров О. Використання академічними бібліотеками 
соціальних мереж як платформи для наукової комунікації (на 
прикладі Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського у Facebook) / Олег Натаров // Наук. пр. Нац. 
б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — Київ, 
2018. — Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і 
бібліотечно-інформаційна діяльність. — С. 258–277. 

Роль сучасної бібліотеки в системі наукової комунікації 
дослідила зокрема Г. В. Шемаєва в статті «Напрями 
розвитку бібліотеки в системі сучасної наукової 
комунікації», 2012 р. (с. 259). 
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338. Новальська Т. В. Основні напрями творчої співпраці 
Харківської та Київської бібліотечних науково-освітніх шкіл 
/ Новальська Тетяна Василівна // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 4. — С. 6–13. 

Про Г. В. Шемаєву як представника Харківської 
бібліотечної науково-освітньої школи, члена спецради 
Київського національного університету культури і мистецтв 
та офіційного опонента (с. 11). 

339. Онищенко О. Національна бібліотека України імені 
В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та 
розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в 
Україні (1993–2018). Становлення та розвиток системи підготовки 
кадрів вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України імені 
В. I. Вернадського у 1993–2010 рр. / Олексій Онищенко, Любов 
Дубровіна // Бібл. вісн. — 2018. — № 2. — C. 48–58. 

Про захист Г. В. Шемаєвою кандидатської дисертації в 
Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (с. 53). 

340. Потіха А. Методологічна основа дослідження партійних 
засобів масової комунікації як об’єкта бібліотечно-інформаційної 
діяльності / Андрій Потіха // Наук. пр. Нац. б-ки України 
ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України — Київ, 2018. — 
Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і 
бібліотечно-інформаційна діяльність. — С. 145–155. 

Соціально-комунікаційно-інформаційний і соціально-
комунікаційний функціональний підходи стали одними з 
методологічних засад багатьох наукових досліджень. Ці 
підходи були використані в дисертаційному дослідженні 
Г. В. Шемаєвої «Бібліотека в системі наукової комунікації: 
коеволюційні процеси розвитку» (с. 149). 

341. Ржеуський А. В. Електронна бібліотека як складова сервіс-
орієнтованої бібліотечної системи / Ржеуський Антоній 
Валентинович, Кунанець Наталія Едуардівна // Короленківські 
читання – 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і 
пошук нових форматів : у 2 ч. : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. 
конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. 
В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня 
(філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» — Харків, 2018. — Ч. 1. — С. 76–80. 

Згадується стаття Г. В. Шемаєвої «Перспективні напрями 
розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек», 
2012 р. (с. 77). 
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фахівців бібліотечної справи в умовах соціальних трансформацій 
(друга половина ХХ ст. – ХХІ ст.) / Сидоренко Алла Іванівна 
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2018. — № 4. — С. 35–42. 

Згадується стаття Г. В. Шемаєвої «Інноваційна модель 
бібліотечної освіти: перспектива реалізації», 2013 р. (с. 40). 

343. Струнгар В. В. Бібліотечна складова в системі суспільного 
використання соціальних медіа : дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство», 27 «Соц. комунікації» 
/ Струнгар Валерія Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 297 с. 
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соціальних медіа, а також функціонування бібліотеки як 
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зокрема в монографії Г. В. Шемаєвої «Електронні ресурси 
бібліотек України в системі наукових комунікацій», 2008 р. 

344. Струнгар В. Інформаційно-комунікаційна модель 
бібліотечного представництва / В. Струнгар // Україна: події, 
факти, коментарі. — 2018. — № 14. — С. 67–75. 

Про моделі бібліотеки, представлені Г. В. Шемаєвою у 
статті «Модель публічної бібліотеки в сучасній системі 
соціальних комунікацій», 2012 р. (у співавт.). 

345. Телеп О. Формування інституціональних дискурсів 
досліджень соціально-комунікативного процесу / Оксана Телеп 
// Вісн. Кн. палати. — 2018. — № 12. — С. 9–12. 

Визначаються основні інституціональні дискурси в площині 
соціально-комунікативної теорії. Серед вартих уваги 
досліджень теоретичного процесного дискурсу, що відбиває 
ставлення до комунікації як до процесу, названо докторську 
дисертацію Г. В. Шемаєвої. Значного розвитку набув 
бібліотечний соціально-комунікативний дискурс, 
інституціональність якого розвинуто в дослідженнях 
Г. В. Шемаєвої та інших науковців (с. 10, 11).  

346. Факультет соціальних комунікацій. Кафедра інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи [Електронний ресурс] // Харківська 
державна академія культури : сайт. — Режим доступу: 
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http://www.ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/ibas/ibas_i.html (дата 
останнього звернення: 23.12.2018). 

Про діяльність Г. В. Шемаєвої на кафедрі інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи Харківської державної 
академії культури. 

347. Шевцова Ю. О. Бібліометричний аналіз професійних 
журналів у зарубіжному бібліотекознавстві / Ю. О. Шевцова 
// Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соціальні 
комунікації : зб. наук. пр. — Харків, 2018. — Вип. 52. — 
C. 121–130. 

Про відображення Г. В. Шемаєвою динаміки подання 
зарубіжних журналів бібліотечно-інформаційної тематики в 
цифровому просторі в статті «Електронні видання з 
питань інформаційно-бібліотечної діяльності як засіб 
розвитку інформаційного забезпечення науки», 2006 р. 
(с. 123). 

348. Шемаєва Ганна Василівна [Електронний ресурс] 
// Бібліометрика української науки : бібліометричний профіль 
ученого / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Режим 
доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie (дата 
останнього звернення: 25.12.2018). — Назва з екрана. 

349. Шемаєва Ганна Василівна [Електронний ресурс] // Наука 
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25.12.2018). — Назва з екрана. 

Представлено авторський профіль Г. В. Шемаєвої. 
350. Шипота Г. Є. Напрями застосування концепту «комунікація» 

в бібліотекознавчих дослідженнях / Г. Є. Шипота // Вісн. Харків. 
держ. акад. культури. Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. — 
Харків, 2018. — Вип. 52. — C. 80–91. 

Про дослідження Г. В. Шемаєвою коеволюційних процесів 
розвитку бібліотеки в системі наукової комунікації (с. 85). 
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Дискусія з колегами з Данії Анною Лерсен і Йєнсом Еслау та 
аспірантами Галиною Пустовар і Юлією Дідок, ІЕКВМ, 1999 р. 

 

 
Зі студентами ветеринарного факультету ХДЗВА на території FU 

Berlin за програмою DAAD, Берлін, 2003 р. 



 

 

 
Зі студентами ветеринарного факультету ХДЗВА, Оснабрюк, 

Німеччина, 2003 р. 
 

 
Звітування перед керівництвом ХОДА про виконання Темпус-

проекту ХДЗВА, 2004 р. 



 

 

 
Зустріч колективу бібліотеки ХДЗВА з директором наукової 
бібліотеки ветеринарного факультету FU Berlin, доктором 

Х. Кулемейєром, Харків, 2004 р. 
 

 
На науково-практичному семінарі ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 

Харків, 2009 р. 
 



 

 

 
На посвяті у студенти, ХДАК, 2010 р. 

 

 
З керівниками Темпус-офісу та колегою з Болгарії, Київ, 2010 р. 



 

 

 
З провідними бібліотекознавцями: А. А. Соляник, Ю. М. Столяров, 

М. Я. Дворкіна, Н. М. Кушнаренко, ХДАК, 2011 р. 
 

 
На міжнародному симпозіумі з питань культурно-мистецької 

освіти з директором Агентства з поширення друку Expo Bulletin 
(Болгарія) Теодором Александровим, ХДАК, 2013 р. 



 

 

 
Зі студентками ХДАК та професором Копенгагенського 

університету Х. Ельбесхаузеном, Харків, 2013 р. 
 

 
Круглий стіл «Міжнародні культурні студії», ХДАК, 2017 р. 
Зліва – направо: Ю. Шевцова, Т. Д. Майяр, І. О. Давидова, 

Г. В. Шемаєва, Ю. Чернієнко. 
 



 

 

 
З профорієнтаційною програмою, підготовленою магістрами 
ХДАК під керівництвом Г. В. Шемаєвої, ХЗОШ № 154, 2017 р. 

 

 
Перший захист у новому складі спеціалізованої вченої ради 

Д 64.807.02, ХДАК, 2018 р. 
 
 
 
 
 



 

 

 
З колегами кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи, ХДАК, 2018 р. 
 

 
Вітання зі 100-річчям НБУ ім. В. І. Вернадського від ХДАК, Київ, 

2018 р. 
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