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ВІД УКЛАДАЧІВ
Біобібліографічний покажчик «Соляник Алла Анатоліївна: до
50-річчя від дня народження» виходить друком у серії «Видатні
педагоги Харківської державної академії культури» і містить
матеріали про життя, наукову та науково-педагогічну діяльність
ювіляра — відомого бібліотекознавця, фондознавця, документознавця, доктора педагогічних наук, професора, декана факультету
бібліотекознавства та інформатики ХДАК, представника Харківської бібліотечної школи.
Мета запропонованого покажчика — висвітлити науковий
доробок А. А. Соляник у галузі бібліотекознавства, бібліотечного
фондознавства, документознавства, інформаційної діяльності,
соціальних комунікацій та вищої бібліотечно-інформаційної
освіти.
Покажчик відкриває грунтовна вступна стаття, підготовлена
доктором педагогічних наук, професором Н. М. Кушнаренко.
Спогадами та враженнями від спілкування зі своєю ученицею
поділився доктор педагогічних наук, професор Ю. М. Столяров.
До видання також входять: основні дати життя і діяльності
А. А. Соляник, бібліографічний покажчик її праць, перелік публікацій про життя, науковий доробок, педагогічну діяльність.
Матеріал у бібліографічному покажчику згруповано
в 6 розділах. До 1 розділу ввійшли 204 публікації — авторські та
написані у співавторстві. Це монографії, навчальні посібники,
статті, опубліковані в наукових збірниках і періодичних виданнях,
навчально-методичні матеріали тощо.
У 2–5 розділах міститься матеріал, який ознайомлює читача
з різносторонньою науковою діяльністю А. А. Соляник як члена
редколегій наукових збірників, наукового керівника, опонента,
рецензента монографій та навчальної літератури, одного
з організаторів професійних форумів і наукових конференцій.
6 розділ містить інформацію про відображення наукової та
науково-педагогічної діяльності А. А. Соляник у довідниках,
наукових збірниках, періодичних виданнях, Інтернеті.
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Бібліографічні записи в 1–5 розділах згруповано в хронологічноалфавітному, а в 6 розділі — в алфавітному порядку і 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», ГОСТ 7.12–93
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила», ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні
відомості», ГОСТ 7.78–99 «Издания. Вспомогательные указатели»,
ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 «Реферат и аннотация. Общие требования».
Записи в 4–6 розділах супроводжуються довідковими
анотаціями. Усі матеріали переглянуто de visu.
Допоміжний апарат містить іменний, предметний покажчики,
покажчик назв праць.
У процесі укладання покажчика використовувалися бібліографічна база даних бібліотеки ХДАК «Друковані праці викладачів
та співробітників ХДАК», ресурси Інтернету, особистий архів
А. А. Соляник.
Відбір матеріалу закінчено в травні 2014 р.
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АЛЛА АНАТОЛІЇВНА СОЛЯНИК
(ДО 50-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Високий авторитет Харківської бібліотечної школи забезпечили як керманичі-засновники, так і яскраві представники нової
генерації, котрі продовжують і примножують її кращі традиції і
здобутки, плідно працюють на терені розбудови вітчизняної бібліотечної науки, освіти, практики.
Серед когорти сучасних талановитих презентантів Харківської
бібліотечної школи особливе місце посідає постать Алли Анатоліївни Соляник — відомого українського бібліотекознавця, фондознавця, документолога, освітянина, доктора педагогічних наук,
професора, декана на сьогодні єдиного в Україні факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії
культури (ХДАК). Алла Анатоліївна доклала значних зусиль щодо
процвітання факультету, збереження його самостійного статусу
як блискучий науковець, педагог, організатор, людина, віддана
улюбленій справі, харизматична, інноваційно налаштована, креативна. Знаменним є те, що власний 50-річний ювілей А. А. Соляник
збігся із 85-річним ювілеєм ХДАК — фундатора і лідера вищої
бібліотечної освіти і наукових шкіл бібліотечно-інформаційного
профілю в Україні.
Алла Анатоліївна народилася 17 червня 1964 р. в м. Смоленськ
у сім’ї військовослужбовця. Надійне коріння, базові цінності, як
відомо, формуються в родині, особливо в тій, де панує сімейна
злагода. Батько — Анатолій Георгійович Кудрін — полковник,
наділив свою доньку не лише талантом, а й такими чеснотами, як
дисциплінованість, працелюбність, старанність, обов’язковість,
відданість обраній професії. Мати — Зоя Карпівна Кудріна —
службовець, передала їй у спадщину щирість, чарівність, вдачу,
вміння працювати з людьми, поетичний хист. Ще від пращурів
вона засвоїла такий заповіт — «ти як верба гнися, але не ламайся!».
У сім’ї панував культ знань, тому батьки робили все від них
залежне, щоб єдина дитина змалечку могла успішно реалізувати
свої вроджені здібності.
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Становлення Алли Анатоліївни як науковця, творчої людини
розпочалося зі вступу в 1981 р. на бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури (ХДІК). Ще на студентській
лаві вона виявила неабиякі здібності в навчанні, науковій і організаційній діяльності: відмінниця навчання, ленінський стипендіат, голова студентського науково-творчого товариства інституту, переможець всеукраїнського конкурсу на кращу студентську
роботу та інші знакові події в її науковій, навчальній та організаційній діяльності не могли пройти осторонь викладачів ХДІК.
Особливу роль у професійному зростанні А. А. Соляник відіграла кафедра бібліотечних фондів і каталогів — одна з найавторитетніших, де панувала атмосфера творчості, співпраці, взаємодопомоги і партнерства, пріоритетною вважалась наука, зокрема
і студентська. Обдаровану студентку — учасницю наукового
студентського гуртка кафедри — запримітив тодішній її завідувач — кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник
культури України Євген Петрович Тамм. Стратегічно і тактично
мислячий керівник кафедри значну увагу приділяв підбору талановитої молоді на викладацьку роботу. Першим її наставником
стала Віра Андріївна Мільман, кандидат педагогічних наук, доцент,
котра постійно опікувалася молодим науковцем. По закінченні
ХДІК Алла Анатоліївна отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Бібліотекознавство та бібліографія» (кваліфікація — бібліотекар-бібліограф технічної літератури).
Починаючи з 1985 р. трудова діяльність А. А. Соляник пов’язана
з Харківською державною академією культури, де вона успішно
пройшла всі щаблі професійного зростання: з 1985 по 1995 рр. —
викладач; з 1995 по 1998 рр. — старший викладач; з 1999 р. —
доцент; з 1996 р. — кандидат педагогічних наук; з 1999 по 2004 рр. —
заступник декана факультету бібліотекознавства та інформатики; з 2000 по 2006 рр. — секретар фахового наукового збірника
України «Вісник Харківської державної академії культури»; з 2002
по 2006 рр. — учений секретар спеціалізованої вченої ради ХДАК
Д 64.807.02 з правом прийняття до розгляду та захисту докторських
(кандидатських) дисертацій зі спеціальності 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; з 2006 р. — доктор
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педагогічних наук; з 2006 р. — декан факультету бібліотекознавства
та інформатики; з 2007 р. — професор; з 2007 по 2010 рр. —
заступник, а з 2010 р. — голова спеціалізованої вченої ради
Д 64.807.02 з правом прийняття до розгляду та захисту докторських
(кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 27.00.01 – теорія та
історія соціальних комунікацій, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій); з 2011 р. — голова підкомісії з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України. Алла Анатоліївна має немало
заслуг у науковій, освітянській та організаційній сферах.
А. А. Соляник поталанило зустріти на своїх творчих перегонах
Юрія Миколайовича Столярова — провідного російського вченого,
найавторитетнішого і найтитулованішого на терені тодішнього
Радянського Союзу інтелектуала-науковця, доктора педагогічних
наук, професора Московського державного інституту культури
(нині — Московський державний університет культури і мистецтв
(МДУКіМ), котрий став для неї однодумцем-наставником на все
життя. Зауважу, що я мала щастя стати першим українським бібліотекознавцем, хто долучився до столяровської наукової школи,
спочатку захистивши під його керівництвом у 1979 р. кандидатську, а в 1993 р. — докторську дисертації. Звісно, що я сприяла
їхній зустрічі, коли в 1991 р. Алла Анатоліївна вступила до аспірантури ХДІК. З притаманною мені настирливістю вмовила Юрія
Миколайовича бути її науковим керівником, оскільки на той час
чи не кожний аспірант претендував на навчання в його авторитетній науковій школі. Навчаючись в аспірантурі без відриву від
виробництва з 1991 по 1994 рр., вона написала й успішно захистила в 1995 р. під його науковим керівництвом кандидатську
дисертацію «Місцевий примірник документів: історія і сучасний
стан постачання бібліотек». Нині вона гідно продовжує і розвиває
кращі традиції та наукові ідеї свого Вчителя, має з ним багаторічні
дружні та професійні зв’язки.
Молодий кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана
факультету бібліотекознавства ХДАК А. А. Соляник прагне поглиблено розробляти важливу для неї проблему. Вона вступила в
9

докторантуру ХДАК, де навчалася з 2003 по 2006 рр. По її закінченні
успішно захистила докторську дисертацію «Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний
аспект» (науковий консультант — доктор педагогічних наук,
професор Н. М. Кушнаренко).
А. А. Соляник — продуктивний учений. Вона є автором понад
200 наукових і науково-методичних праць, серед них: 3 монографії, 2 навчальні посібники. Найбільшу популярність серед
бібліотечної громадськості має монографія «Эволюция библиотечного фондоведения», написана у співавторстві з Ю. М. Столяровим і Н. М. Кушнаренко, опублікована в московському видавництві «Гранд-Фаир» у 2007 р. У цій фундаментальній праці вперше в
історії бібліотекознавства розкриваються виникнення та розвиток
бібліотечного фондознавства як наукової і навчальної дисципліни. Доводиться базове значення фондознавства в становленні
й еволюції бібліотекознавства як науки, висвітлюється історія
загальної і спеціальної фондознавчої проблематики. Розвиткові
наукової думки в українському бібліотекознавстві сприяє її одноосібна монографія «Система документопостачання бібліотечних
фондів: закономірності розвитку», яка надрукована на базі ХДАК
у 2005 р. Широковідомий її навчальний посібник «Документні
потоки та масиви», виданий з грифом Міністерства культури
України на базі ХДАК у 2000 р., в основі якого — основні ідеї
Ю. М. Столярова щодо принципових засад формування та функціонування генеративних, транзитних і термінальних документних
систем. Затребуваним є й навчально-методичний посібник «Документоснабжение библиотечных фондов», надрукований у московському видавництві «Либерея-Бибинформ» у 2007 р., та ін.
Широкою є палітра наукових інтересів А. А. Соляник,
пов’язаних із розробкою проблем бібліотечного фондознавства,
документознавства, методологічних проблем документології та
теорії соціальних комунікацій, організації і методики науководослідної діяльності, бібліотечно-інформаційної освіти. Значну
увагу як науковий керівник вона приділяє розробці комплексної
науково-дослідницької теми ХДАК «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку»
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(Державний реєстраційний номер 0109U000512), чільне місце в її
науковій діяльності посідають наукове консультування та керівництво докторськими і кандидатськими дисертаціями з теорії та
історії соціальних комунікацій, сучасних проблем бібліотекознавства. На сьогодні кандидатські дисертації захистили чотири її учні,
готові до захисту ще декілька дисертацій. Алла Анатоліївна —
один із активних розробників номенклатури наукових спеціальностей нової наукової галузі України — «Соціальні комунікації»,
їхніх формул, паспортів, напрямів наукових досліджень, програм
кандидатських іспитів і вступних іспитів до аспірантури. Творча й
енергійна, вона — один із організаторів та активний учасник багатьох наукових форумів, зокрема міжнародних наукових конференцій «Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань» (2009 р.), «Культурологія та соціальні комунікації:
інноваційні стратегії розвитку» (2010–2012 рр.), міжнародного
симпозіуму «Культурно-мистецька освіта: інституціональні трансформації в соціально-культурологічних парадигмах» (2013 р.)
та ін.
А. А. Соляник — досвідчений викладач — ініціювала введення
до навчальних планів таких інноваційних курсів, як «Документологія», «Методологічні проблеми документології», «Іміджелогія»,
«Документно-інформаційні ресурси», «Міжнародний документообіг», «Книготорговельні ресурси Інтернет» та ін., більшість з яких
викладала або викладає дотепер.
Алла Анатоліївна постійно вдосконалює зміст, структуру
та методику викладання навчальних дисциплін, одна з перших
розробила новітні програми й інші науково-методичні матеріали
з означених навчальних курсів з огляду на вітчизняні вимоги та
європейські стандарти освіти, настанови Болонської кредитномодульної системи навчання. Її улюбленими навчальними предметами можна вважати «Документологію» і «Бібліотечні фонди»,
останній Алла Анатоліївна змушена була передати іншим педагогам кафедри через зайнятість на посаді декана факультету.
Педагог від Бога, вона однаково відповідально ставиться до
проведення занять, коли читає лекції бакалаврам, спеціалістам
і магістрам, викладає курс «Організація та методика науково11

дослідницької діяльності» аспірантам ХДАК, або проводить
тренінги для практиків бібліотечної справи, майстер-класи в
студентській чи в науковій аудиторії. Активно використовуючи
новітні інтерактивні методи навчання, А. А. Соляник вміє логічно
й доступно викласти серйозні і складні речі, завжди зважаючи
на прагнення і ступінь підготовки своїх реципієнтів-слухачів,
студентів, викладачів, співробітників ХДАК, інших ВНЗ бібліотечно-інформаційного простору України, Росії й Білорусі.
Алла Анатоліївна має неабиякий організаторський хист, лідерські якості, вміє об’єднати і студентів, і викладачів для досягення
спільної мети. Як декан факультету бібліотекознавства та інформатики ХДАК вона докладає значних зусиль щодо модернізації
вищої бібліотечно-інформаційної освіти, підготовки фахівців і
науково-педагогічних кадрів. Лише за останні п’ять років, завдячуючи їй, забезпечено організацію впровадження на факультеті
бібліотекознавства та інформатики кредитно-модульної системи
навчання, модернізовано зміст і структуру навчальних планів
підготовки фахівців кваліфікаційних рівнів «бакалавр – спеціаліст – магістр»; узгоджено зміст навчальних планів факультету
бібліотекознавства та інформатики з профільними училищами
культури з метою вдосконалення якості підготовки фахівців
за наскрізною системою навчання; розроблено і затверджено
наскрізні навчальні плани підготовки бібліотечних фахівців на
базі кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», узгоджено
із директорами 10 училищ культури України; продовжується
розроблення моделі підготовки фахівця в галузі книгознавства,
бібліотекознавства, бібліографії з метою її відповідності кваліфікаційним характеристикам практичних працівників на сучасному
рівні розвитку бібліотечно-інформаційних технологій; забезпечено реалізацію на факультеті бібліотекознавства та інформатики
програми безперервної підготовки науково-педагогічних кадрів
(магістратура – аспірантура – докторантура); підготовлено пакет
документів для успішного проходження акредитації підготовки
в ХДАК фахівців усіх кваліфікаційних рівнів з напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», подовження набору
до аспірантури і докторантури ХДАК; активізовано розроблення
12

викладачами факультету науково-методичного забезпечення
викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих
навчальних дисциплін; забезпечено вдосконалення організації
та якості проходження студентами факультету виробничої практики на базі кращих видавничо-книготорговельних та бібліотечних установ м. Харків; організовано укладання тристоронніх
угод з бібліотечно-інформаційними установами Харкова й інших
міст України щодо працевлаштування випускників; забезпечено
розвиток складових системи студентського самоврядування на
факультеті.
Значним досягненням А. А. Соляник як декана факультету
бібліотекознавства та інформатики є потужний науково-педагогічний потенціал, 100% науковий ценз викладачів. На трьох випускових кафедрах факультету працюють 8 докторів наук, професорів,
7 кандидатів наук, доцентів. Усі викладачі є вихованцями ХДАК.
Доброзичливість у поєднанні з вимогливістю, її порядність і
благородство приваблюють колег, аспірантів і студентів, надихаючи на працю і добрі справи. За свої досягнення вона неодноразово відзначалася нагородами. У 2006 р. нагороджена Почесною
грамотою Харківської обласної державної адміністрації і дипломом
обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в
номінації «Науковець».
Алла Анатоліївна в розквіті своїх творчих сил, креативних
планів, інноваційних ідей і задумів. Бажаємо їй творчої наснаги,
щастя, здоров’я, вірності друзів і колег, удачі, благополуччя!
Н. М. Кушнаренко,
доктор педагогічних наук,
професор, заслужений працівник
культури України,
дійсний член Міжнародної
академії інформатизації при ООН,
завідувач кафедри документознавства
та книгознавства,
проректор з наукової роботи ХДАК.
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АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА СОЛЯНИК:
ЗАДОР, ДУШЕВНОСТЬ И ТАЛАНТ

Мне уже доводилось признаваться в любви к своей первой
ученице����������������������������������������������������
— Наталье
�������������������������������������������������
Николаевне Кушнаренко��������������������
.�������������������
¹ Несколько десятилетий бок о бок с ней трудится другая моя (и одновременно её)
любимая ученица��������������������������������������������
— Алла
�����������������������������������������
Анатольевна Соляник. Научные способности Аллы Анатольевны были замечены Натальей Николаевной,
ею А. А. Соляник была направлена в аспирантуру Московского
университета культуры под моё крыло. Произошло это в драматичный момент распада нашей общей великой страны, когда,
однако, было невозможно представить себе, что россияне и украинцы живут в разных государствах. Заняться она хотела темой
истории и современного состояния местного обязательного экземпляра. Руководить этой темой я согласился с опаской, поскольку
сам этой темой вплотную не занимался, литературы по ней знал
крайне мало, особой необходимости в её разработке не видел.
Однако Алла Анатольевна убедила меня в важности проблемы, в
том, что в ней есть свои на первый взгляд не видимые трудности.
Но самое решающее состояло в том, что у неё по избранной теме
уже имелись публикации, по ознакомлении с которыми я понял,
что диссертация по этой теме состояться может.
Собственно говоря, по своему научному потенциалу руководить аспирантами к тому времени полное право имела и сама
Н. Н. Кушнаренко, однако она была чрезвычайно загружена написанием своей собственной (докторской) диссертации, и инициатива взять Аллу Анатольевну под моё покровительство исходила
от неё.
Алла Анатольевна произвела впечатление внешне симпатичной, открытой и жизнерадостной молодой девушки (язык не
поворачивается сказать — женщины, хотя она уже воспитывала
1Столяров Ю.����������������������������������������������
���������������������������������������������
Н. Моя первая и любимая ученица [Н. Н.�������
������
Кушнаренко] / Ю. Н. Столяров // Наталя Миколаïвна Кушнаренко : бiобiблiогр. покажч.
(до 55-рiччя вiд дня народж.) / Харкiв. держ. акад. культури, Бiблiотека. —
Харкiв : ХДАК, 2005. — С. 12–15. Перепеч. под загл.: Столяров Ю. Н. Слово о
любимой ученице / Ю. Н. Столяров // Бiблiотекознавство. Документознавство.
Iнформологiя. — 2005. — № 3. — С. 52–54.
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любимую дочку Юлю). Она была и остаётся такой смешливой, что
поначалу сомневаешься в её научных и деловых способностях.
Однако на все мои каверзные вопросы она ответила, что называется, с ходу и без запинки и поэтому я согласился руководить сразу
и бесповоротно. И не ошибся в этом. Алла Анатольевна работала
энергично, мои придирки воспринимала без обиды. В тот период
как раз велась разработка российского федерального закона об
обязательном экземпляре документов, и Алла Анатольевна, всё
ещё воспринимавшая себя как гражданку прежнего единого государства (а кто из бывших жителей Советского Союза так себя не
ощущал? Всем казалось, что распад страны��������������������
—������������������
дело чис���������
т��������
о условное, бумажно-бюрократическое, а мы все как жили и общались,
так и будем продолжать это делать), бурно вторглась в обсуждение
проекта Закона.² И надо сказать к её чести, что аргументы в пользу
необходимости отразить в Законе проблему местного обязательного экземпляра нашли понимание у разработчиков.
Когда я поставил перед Аллой Анатольевной задачу (весьма
трудную) изучить ситуацию с местным обязательным экземпляром
за рубежом, она со свойственным ей задором принялась изучать этот
вопрос. Результатом стала статья «О развитии местного обязательного экземпляра за рубежом»³ и соответствующий раздел в диссертации. Наработки А. А. Соляник оказались как нельзя кстати и для
Украины, где закон «Про обов’язковий примiрник документiв» был
принят уже после защиты ею диссертации, в 2000 г.
После своевременного и успешного завершения работы над
диссертацией (1995) А. А. Соляник сосредоточилась на учебной,
научной и административной работе у себя в Харьковской
академии культуры, и наши связи сохраняются в основном в
эпистолярной форме.
Тем не менее её, зачастую в соавторстве с Н. Н. Кушнаренко,
публикационной активности в российской научной прессе могут
позавидовать иные наши библиотековеды и документоведы:
ежегодно ею публикуется, как минимум, в среднем одна статья
²Соляник А. А. Местный, но обязательный, или Об одной поправке к закону
об обязательном экземпляре документов / А. А. Соляник // Науч. и техн. б-ки. —
1994. — № 11. — С. 12–16.
3
Новые пути наук о культуре : тез. науч.-практ. конф. молодых учёных,
Москва, 15–16 февр. 1994 г. — М., 1994. — С. 110–111.
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в центральной печати — журналах «Научно-технические библиотеки», «Книга. Исследования и материалы», «Научно-техническая информация», а также организуемой �������������������
М������������������
осковским государственным университетом культуры и искусств традиционной
международной научной конференции «Скворцовские чтения» и
других. Особенно ценно то, что в нашей стране вышла её книга
«Документоснабжение библиотечных фондов» (2007)���������
—�������
остроактуальное учебно-методическое пособие по наименее разработанной области современного библиотечного фондоведения4.
Под научным консультированием Натальи Николаевны Кушнаренко она с прежним неослабевающим энтузиазмом продолжила
разработку темы документоснабжения библиотечных фондов,
защитив в 2006 г. докторскую диссертацию на эту тему5. Для завершения сюжета о теме документоснабжения отмечу, что в интегрированном виде результаты научных наработок Аллы Анатольевны
вошли в нашу общую монографию «Эволюция библиотечного
фондоведения» (2007)6. Особое удовольствие доставляет отметить,
что эта книга получила в целом положительную оценку такого
известного и взыскательного фондоведа, как Н. П. Васильченко7.
Другим направлением научных интересов Аллы Анатольевны, — так же, как и моих, и Натальи Николаевны Кушнаренко, — является общая теория документа. Углублённо
А. А. Соляник занимается этим направлением с 1998 г. Её документоведческие, документологические работы рассматриваются
как зрелые, самостоятельные труды украинской документоведческой школы. Её имя прочно занимает своё место в ряду таких
известных украинских документологов, как Г. Н. Швецова-Водка,
4
Соляник А. А. Документоснабжение библиотечных фондов : учеб.-метод.
пособие / А. А. Соляник. — М. : Либерея–Бибинформ, 2007. — 127 с.
5
Соляник А. А. Система документопостачання фондiв бiблiотек
Украȉни: теоретико-методологiчний аспект : автореф. дис. … д-ра пед. наук
/ А. А. Соляник. — Харкiв, 2006. — 45 с.
6
Столяров Ю. Н. Эволюция библиотечного фондоведения : [монография]
/ Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. —
Москва : ФАИР, 2007. — 688 с. : ил. — (Специальный издательский проект для
библиотек).
7
Васильченко Н. П. Этапы большого пути / Н. П. Васильченко // Науч. и
техн. б-ки. — 2008. — № 6. — С. 62–68. — Рец. на кн.: Эволюция библиотечного
фондоведения : монография / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. —
М. : ФАИР, 2007. — 688 с. : ил.
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Н. Н. Кушнаренко, С. Г. Кулешов, В. В. Бездрабко и др. В России
Аллу Анатольевну как документолога знают меньше, поскольку
все её публикации этой тематики выходят на украинском языке.
И это не только статьи, рецензии и вузовские программы, но и
более чем 100-страничное учебное пособие «Документные потоки
и массивы» (2000)8.
Поскольку теория документа входит в круг и моих научных
интересов, очень часто я, начиная читать очередной труд Аллы
Анатольевны, пытаюсь предвосхитить вектор её дальнейших
теоретических построений. И, как правило, попадаю впросак.
Потому что она находит такие аспекты, такие повороты мысли,
которые мне самому в голову не приходят. А по прочтении написанного Аллой Анатольевной восхищаешься: ну правильно же,
только почему же до этих мыслей не додумался я сам?! По невозможности распространяться на эту тему долго в связи со спецификой жанра юбилейной статьи проиллюстрирую эту мысль всего
одним примером: критикой А. А. Соляник публикаций Е. А. Плешкевича по методологическим проблемам общего и управленческого
документоведения9. Она развеивает его сомнения в возможности
существования законов документоведения, приводя в пример
всемирно признанный закон Брэдфорда и иные. Убедительна и
неопровержима в своей логичности её критика дефиниции документа, данная Е. А. Плешкевичем. Предвзятость своего оппонента
она блистательно иллюстрирует критикой его утверждения, будто
носители эстетической информации не являются документами.
Аргументы своей точки зрения А. А. Соляник берёт из «Краткого
словаря по эстетике», ссылается на феномен документализма
в искусстве, — словом, от взглядов Плешкевича не оставляет
камня на камне. В основаниях классификации Е. А. Плешкевича
А. А. Соляник усматривает «нарушение главного правила любой
классификации — единства основания деления». Одним словом,
эта её статья ����������������������������������������������
— ��������������������������������������������
образец научности, логичности, самостоятельности и принципиальности.
8
Соляник А. А. Документнi потоки та масиви : навч. посiб. / А. А. Соляник ;
Харків. держ. акад. культури. — Харкiв : ХДАК, 2000. — 112 с.
9
Соляник А. А. Огрехи методологии, или Каким не должно быть пособие
по документоведению / А. А. Соляник // Науч.-техн. информ. Сер. 1. — 2005. —
№ 8. — С. 39–42.
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Для полноты представления о научных интересах Аллы Анатольевны замечу, что широта творческого диапазона позволяет
ей смело вторгаться в области, довольно далёкие от собственно
библиотечного фондоведения и документологии. Для примера
сошлюсь на составленную ею, при незначительном моём участии,
программу по имиджелогии10.
Судя по тому, что А. А. Соляник уже многие годы возглавляет факультет библиотековедения и информатики, переняла от
Н. Н. Кушнаренко эстафету председателя совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, она справляется и с должностью
руководителя академического и ���������������������������
всеукраинского�������������
(диссертационный совет имеет всеукраинское значение) масштаба. Сочетание
трудоспособности с научными способностями — дар довольно
редкий. Он роднит Аллу Анатольевну с её научным шефом Натальей Николаевной Кушнаренко, которая трудоголик ещё больший
и научную результативность имеет тоже ещё большую. То, что две
мои ученицы успешно работают на общее благо в одной связке и
при полном взаимопонимании, очень меня радует. Хочется, чтобы
это продолжалось как можно дольше.
Из личностных качеств хотел бы особенно выделить такие
качества Аллы Анатольевны, как её душевность, честность, надёжность, прямодушие, верность своим учителям. Для полноты жизни
хотелось бы пожелать ей ещё иметь побольше чисто женского
счастья, а также личного времени для досуга. Желаю своей верной
и любимой ученице всех благ и доброго здоровья!
Ю. Н. Столяров,
президент Отделения «Библиотековедение»
Международной академии информатизации,
доктор педагогических наук.

10
Имиджелогия : программа курса для студентов специализации «Референтаналитик коммер. информ. служб» / сост.: А. А. Соляник, Ю. Н. Столяров ; Харьк. гос.
акад. культуры. — Харьков : ХГАК, 1998. — 13 с.
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ А. А. СОЛЯНИК
1964 р.,
17 червня
1981 р.

•Народилася у м. Смоленськ (Російська
Федерація) у сім’ї військовослужбовця.
•Закінчила середню школу в м. Харків.

1981–1985 рр. •���������������������������������������������
Навчалася на бібліотечному факультеті Харківського державного інституту культури (нині —
Харківська державна академія культури).
1985–1987 рр. •�������������������������������������������
Обіймала посади лаборанта та старшого лаборанта кафедри бібліотечних фондів і каталогів
Харківського державного інституту культури.
1987–1995 рр. •��������������������������������������������
Обіймала посаду викладача кафедри бібліотечних фондів і каталогів Харківського державного
інституту культури, навчалася в заочній аспірантурі Московського державного інституту
культури (нині — Московський державний університет культури і мистецтв).
1995 р.
•Захистила кандидатську дисертацію «Місцевий
25 жовтня
обов’язковий примірник документів: історія
та сучасний стан постачання бібліотек» (наук.
керівник — д-р пед. наук, проф. Ю. М. Столяров).
1995–1998 рр. •Старший викладач кафедри документознавства
Харківської державної академії культури.
1996 р.

•�������������������������������������������
Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

1999–2004 рр. • Доцент
����������������������������������
кафедри документознавства, заступ�������
ник декана факультету бібліотекознавства та
інформатики Харківської державної академії
культури.
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2000–2006 рр. • Учений секретар фахового наукового збірника «Вісник Харківської державної академії
культури».
2001 р.
• Присвоєно вчене звання доцента.
2002–2006 рр. • Учений секретар спеціалізованої вченої ради ХДАК Д 64.807.02 з правом прийняття до розгляду та захисту докторських
(кандидатських) дисертацій зі спеціальності
07.00.08 — книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство.
2003–2006 рр. • Навчалася в докторантурі Харківської державної академії культури.
2006 р.,
• Захистила докторську дисертацію «Сис10 лютого
тема документопостачання фондів бібліотек
України: теоретико-методологічний аспект»
(наук. консультант — д-р пед. наук, проф.
Н. М. Кушнаренко.
2006 – понині • Декан факультету бібліотекознавства та інформатики, професор кафедри документознавства
та книгознавства Харківської державної академії
культури.
2006 р.
• Нагороджено дипломом Харківського обласного конкурсу «Вища школа Харківщини —
кращі імена» в номінації «Науковець».
2006–2007 рр. • Одна з авторів-розробників номенклатури спеціальностей нової наукової галузі «Соціальні
комунікації».
2007 р.
• Присвоєно вчене звання професора.
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2007–2010 рр. • Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Д 64.807.02 з правом прийняття до розгляду та
захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 27.00.01 — теорія та історія соціальних комунікацій, 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій).
2010–2013 рр. • Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02
з правом прийняття до розгляду та захисту
докторських (кандидатських) дисертацій зі
спеціальностей 27.00.01 — теорія та історія
соціальних комунікацій, 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
(в галузі соціальних комунікацій).
2011 р. –
• Голова підкомісії з книгознавства,
понині
бібліотекознавства та бібліографії Науковометодичної ради з питань освіти Міністерства
освіти і науки України.
2014 р. –
• Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02
понині
з правом прийняття до розгляду та захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 27.00.02 — документознавство, архівознавство, 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій).
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І. АВТОРСЬКІ ПРАЦІ А. А. СОЛЯНИК
1989
1. Местный

обязательный экземпляр — основной способ
пополнения краеведческих фондов областных библиотек
/ А. А. Соляник // Актуальные вопросы патриотического и
интернационального воспитания средствами культуры и
искусства на современном этапе : тез. докл. респ. науч.-теорет.
конф., 26–28 апр. 1989 г. / Харьк. гос. ин-т культуры. — Харьков,
1989. — [Секция] 3: Проблемы перестройки библиотечного
дела. — C. 147–148.

1990
2. З історії створення на Україні системи обов'язкового примірника

видань друку / А. А. Соляник // Українська культура: історія і
сучасність : матеріали наук.-теорет. конф. проф.-викл. складу
та студентів / Харків. держ. ін-т культури. — Харків, 1990. —
С. 70–71.

1991
3. До проблеми функціонування системи місцевого обов'язкового

примірника видань друку на Україні / А. А. Соляник
// Українська культура: історія і сучасність : матеріали другої
наук.-теорет. конф. проф.-викл. складу та студентів / Харків.
держ. ін-т культури. — Харків, 1991. — С. 79–80.

1992
4. Основні періоди розвитку місцевого обов'язкового примірника

в Україні / А. А. Соляник // Культура України: історія і сучасність :
тези доп. респ. наук.-теорет. конф., 26–28 жовт. 1992 р. / Харків.
держ. ін-т культури. — Харків, 1992. — С. 279–280.

5. Про забезпеченість обласних універсальних наукових бібліотек

місцевим обов'язковим примірником у сучасних умовах
/ А. А. Соляник // Конференція професорсько-викладацького
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складу та студентів за підсумками науково-творчої роботи
за 1991 р. (29 квіт. 1992 р.) : тези доп. / Харків. держ. ін-т
культури. — Харків, 1992. — С. 93–94.

1993
6. Местный обязательный экземпляр в системе информационных

ресурсов региона / А. А. Соляник // Информационные
технологии в славянской культуре и украинском возрождении :
тез. докл. междунар. науч. конф., 16–17 февр. 1993 г. / Харьк. гос.
ин-т культуры [и др.]. — Харьков, 1993. — С. 26–28.

7. Местный

обязательный
экземпляр
как
подсистема
национальных документальных ресурсов / А. А. Соляник
// Информационные технологии и культура : темат. сб. науч. тр.
/ Междунар. славян. ун-т. — Харьков, 1993. — Вып. 1. — С. 69–71.

8. О

роли специалистов в законодательном становлении
системы обязательного экземпляра в Российской Федерации
/ А. А. Соляник // Информационная культура специалиста:
гуманитарные проблемы : тез. докл. межвуз. науч. конф.,
Краснодар–Новороссийск, 23–25 сент. 1993 г. / Краснодар. гос.
ин-т искусств и культуры [и др.]. — Краснодар, 1993. — С. 132–134.

9. Про спадкоємність у забезпеченні бібліотек України місцевим

обов'язковим примірником / А. А. Соляник // Наукова
бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : тези. доп.
міжнар. наук. конф., 12–15 жовт. 1993 р. / АН України, Центр.
наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. — Київ, 1993. — С. 74–76.

10. Програма виробничої практики для студентів 2-го курсу з

спеціальності 05.26.00 «Бібліотекознавство і бібліографія»
(для спеціалізацій «Бібліотекар відділу обслуговування»,
«Бібліотекар-комплектатор,
організатор
бібліотечного
фонду», «Бібліограф-інформатор», «Бібліограф універсальних
бібліотек», «Бібліотекар-педагог дитячого та юнацького
читання») / Харків. держ. ін-т культури ; [уклад.
А. А. Соляник]. — Харків, 1993. — 12 с.
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1994
11. В новых условиях — старыми методами: о подходах к

организации системы обязательного экземпляра на Украине
/ А. Соляник // Библиотека. — 1994. — № 4. — С. 60, 62, 71.

12. Виникнення і розвиток місцевого обов'язкового примірника

творів друку в Україні / А. А. Соляник // Культура України : зб.
ст. / Харків. держ. ін-т культури. — Харків, 1994. — Вип. 2. —
С. 156–163.

13. Местный, но обязательный, или Об одной поправке к закону

«Об обязательном экземпляре документов» / Соляник А. А.
// Науч. и техн. б-ки. — 1994. — № 11. — С. 12–16.

14. Местный обязательный экземпляр за рубежом : [история

вопроса и современное состояние] / Соляник А. А. // Науч. и
техн. б-ки. — 1994. — № 12. — С. 10–19.

15. О развитии местного обязательного экземпляра за рубежом

/ А. А. Соляник // Новые пути наук о культуре : тез. науч.-практ.
конф. молодых ученых, Москва, 15–16 февр. 1994 г. / Моск. гос.
ин-т культуры. — М., 1994. — С. 110–111.
1995

16. Законодавство про місцевий обов'язковий примірник як основа

документального забезпечення краєзнавства / А. А. Соляник
// Проблеми збереження та відновлення історичної пам'яті : тези
доп. 3 наук. конф. з питань музеєзнавства та іст. краєзнавства,
23–24 трав. 1995 р. / Харків. держ. ін-т культури. — Харків,
1995. — С. 72–73.

17. Местный

обязательный
экземпляр
документов:
история
и
современное
состояние
снабжения
библиотек : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец.
05.25.03
«Библиотековедение
и
библиографоведение»
/ Соляник Алла Анатольевна ; Моск. гос. ун-т культуры. — М.,
1995. — 17 с.
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18. Місцевий обов'язковий примірник документів у Харкові:

історія та сучасний стан / А. А. Соляник // Тези Всеукраїнської
краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю Українського
Комітету Краєзнавства, 28–29 черв. 1995 р. / НАН України, Ін-т
історії України [та ін.]. — Харків, 1995. — С. 57–58.

19. О чем мы мечтаем? : [о принятии закона об обязательном

экземпляре документов] / А. Соляник // Библиотека. — 1995. —
№ 12. — С. 66–68.

20. Програма виробничої практики для студентів 2-го курсу з

спеціальності 05.26.00 «Бібліотекознавство і бібліографія»
/ Харків. держ. ін-т культури ; [уклад. А. А. Соляник]. — Харків,
1995. — 10 с.
1996

21. Еволюція

способів документозабезпечення ХДНБ: 1886–
1996 рр. / А. А. Соляник // Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка:
пошуки, дослідження, відкриття : зб. наук. ст. / Харків. держ.
наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Харків, 1996. — Вип. 1. — С. 12–17.

22. Про

роль суб'єктивного фактора у функціонуванні
обов'язкового примірника документів / А. А. Соляник
// Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези
доп. міжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 1996 р. / НАН України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 1996. — С. 24.

23. Програма виробничої практики студентів 2-го курсу зі

спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
/ Харків. держ. ін-т культури ; [уклад. А. А. Соляник]. — Харків,
1996. — 6 с.

24. Репресовані

українські
видання
1920–1930-х
років
/ А. А. Соляник // Культура України: історія і сучасність :
матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 19–20 листоп. 1996 р.
/ Харків. держ. ін-т культури. — Харків, 1996. — С. 75.

25

1997
25. Про підвищення інформативності каталогу місцевих видань

обласної універсальної наукової бібліотеки / А. А. Соляник
// Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек :
матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. / НАН
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ,
1997. — Секція 1 : Каталоги наукової бібліотеки: сучасний стан
і перспективи розвитку. — С. 30–31.

26. Програма

виробничої практики студентів 3-го курсу
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
/ Харків. держ. ін-т культури ; [уклад. А. А. Соляник]. — Харків,
1997. — 8 с.
1998

27. Вклад М. А. Годкевича в развитие института обязательного

экземпляра / Соляник А. А. // Библиотечное дело на пороге XXІ
века : тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. (Москва, 15–
16 апр. 1998 г.) / Моск. гос. ин-т культуры [и др.]. — М., 1998. —
Ч. 2. — С. 176–177.

28. Внесок

Михайла Годкевича в теорію та практику
документопостачання бібліотек обов'язковим примірником
/ Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 1. — С. 8–10. —
Бібліогр.: 13 назв.

29. Внесок

Ю.
Столярова
у
розвиток
українського
бібліографознаства / Наталя Кушнаренко, Алла Соляник // Вісн.
Кн. палати. — 1998. — № 6. — С. 34–36.

30. Высокое призвание : к 60-летию со дня рождения и 30-летию

творч. деятельности Ю. Н. Столярова / Кушнаренко Н. Н.,
Соляник А. А. // Науч. и техн. б-ки. — 1998. — № 10. — С. 51–56.

31. Документно-інформаційні ресурси : метод. матеріали до семін.

занять для студентів спец. «Бібліотекознавство і бібліогр.»
26

/ Харків. держ. акад. культури, Каф. документознавства ; [уклад.:
В. А. Мільман, А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 1998. — 28 с.
32. Документно-інформаційні

ресурси : програма курсу зі
спец. «Бібліотекознавство і бібліогр.» / Харків. держ. акад.
культури, Каф. документознавства ; [уклад.: В. А. Мільман,
А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 1998. — 27 с.

33. Документознавство : метод. матеріали до самост. роботи

студентів зі спец. «Бібліотекознавство і бібліогр.»,
«Документознавство та інформ. діяльність» / Харків. держ. акад.
культури, Каф. документознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко,
А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 1998. — 50 с.

34. Документознавство : метод. матеріали до семін. і практ.

занять для студентів спец. «Бібліотекознавство і бібліогр.»,
«Документознавство та інформ. діяльність» / Харків. держ. акад.
культури, Каф. документознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко,
А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 1998. — 65 с.

35. Документознавство : програма курсу зі спец. 7.020102

«Бібліотекознавство і бібліогр.», 7.020105 «Документознавство
та інформ. діяльність» / Харків. держ. акад. культури,
Каф. документознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко,
А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 1998. — 24 с.

36. Единый фонд документов региона: системно-структурный

подход / А. А. Соляник // Региональные аспекты
информационно-культурологической деятельности : тез. докл.
междунар. науч. конф., Краснодар–Новороссийск, 16–18 сент.
1998 г. / Междунар. акад. информатизации [и др.]. — Краснодар,
1998. — С. 67–69.

37. Имиджелогия : программа курса для студентов специализации

«Референт-аналитик коммерч. информ. служб» / Харьк. гос.
акад. культуры, Каф. документоведения ; [сост.: Ю. Н. Столяров,
А. А. Соляник]. — Харьков : ХГАК, 1998. — 13 с.
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38. Курсова та дипломна роботи : метод. посiб. до написання,

оформлення i захисту / Харків. держ. акад. культури,
Каф. документознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко,
А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 1998. — 38 с.

1999
39. Оптимiзацiя системи мiсцевого обов'язкового примiрника

документiв в Українi / А. А. Соляник // Вiсн. Харків. держ.
акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 1999. — Вип. 1 :
Бiблiотекознавство. Документознавство. Iнформатика. —
С. 50–54. — Бiблiогр.: 11 назв.

40. Перспективи

пiдготовки
документознавцiв-менеджерiв
iнформацiйних систем / Наталя Кушнаренко, Алла Соляник
// Вiсн. Кн. палати. — 1999. — № 4. — С. 24–27. — Бібліогр.:
7 назв.

41. Пiдгрунтя подальших документологiчних дослiджень / Алла

Соляник // Вiсн. Кн. палати. — 1999. — № 2. — C. 21–23. — Рец.
на кн.: Типологiя документа : навч. посiб. для студентів iн-тiв
культури / Г. М. Швецова-Водка ; Рiвнен. держ. iн-т культури. —
Київ : Кн. палата України, 1998. — 80 с.

42. Програма

виробничої практики студентiв 2 курсу
спецiальностi «Бiблiотекознавство та бiблiографiя» / Харків.
держ. акад. культури ; [уклад.: Є. А. Медведєва, А. А. Соляник,
I. М. Фоменко]. — Харків : ХДАК, 1999. — 12 с.

43. Програма виробничої практики студентiв 2 курсу спецiальностi

«Документознавство та iнформацiйна дiяльнiсть» / Харків.
держ. акад. культури ; [уклад.: А. А. Соляник, I. М. Фоменко,
О. П. Щербiнiна]. — Харків : ХДАК, 1999. — 9 с.

44. Програма виробничої практики студентiв 4 курсу спецiальностi

«Документознавство та iнформацiйна дiяльнiсть» / Харків.
держ. акад. культури ; [уклад.: I. О. Давидова, А. А. Соляник,
I. М. Фоменко, О. П. Щербiнiна]. — Харків : ХДАК, 1999. — 18 с.
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45. Профессиональная пресса Украины : [периодические издания]

/ А. Соляник // Библиотека. — 1999. — № 2. — С. 68–69.

46. Развитие традиций научной школы Ю. В. Григорьева–

Ю. Н. Столярова на Украине / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник
// Библиотека в контексте истории : тез. докл. и сообщ. третьей
науч. конф., 13–15 окт. 1999 г., Москва / Моск. гос. ун-т культуры
и искусств [и др.]. — М., 1999. — Ч. 2. — С. 35–39.

47. Розвиток

документознавчої пiдготовки студентiв пiд
впливом iнформатизацiї / А. А. Соляник // Iнформацiйна та
культурологiчна освiта на зламi тисячолiть : матерiали мiжнар.
конф. до 70 рiччя ХДАК / Харків. держ. акад. культури. —
Харків, 1999. — Ч. 2. — С. 119–121.

2000
48. Вiдомий вчений i педагог (до 50-рiччя Н. М. Кушнаренко)

/ А. А. Соляник, В. К. Удалова // Наталя Миколаївна Кушнаренко :
бiобiблiогр. покажч. (до 50-рiччя вiд дня народж.) / Харків.
держ. акад. культури ; [уклад. А. А. Соляник]. — Харків, 2000. —
С. 3–10.

49. Вiдомий учений, педагог, лiдер : [Н. М. Кушнаренко] / Алла

Соляник // Вiсн. Кн. палати. — 2000. — № 9. — С. 42–43.

50. Возможности

интеграции
новых
информационных
технологий в документоснабжении библиотек / А. А. Соляник
// Iнфармацыйныя рэсурсы бiблiятєк i iх кадраває
забеспеячэние : матэрыялы мiжнароднай наукова-практичнай
канферэнцыi (23–26 мая 2000 г., Мiнск). — Мiнск, 2000. —
С. 106–110.

51. Документнi потоки та масиви : навч. посiб. для вищ. навч. закл.

культури i мистецтв / А. А. Соляник. — Харків : ХДАК, 2000. —
111 с.

52. Документознавство : програма держ. iспиту зi спец. 7.020105

«Документознавство та iнформ. дiяльність» / Харків. держ.
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акад. культури ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник,
В. К. Удалова]. — Харків, 2000. — 17 с.
53. Закон Украины «Об обязательном экземпляре документов»

/ Соляник А. А. // Науч. и техн. б-ки. — 2000. — № 9. — С. 91–96.

54. Закон, якого довго чекали... (до рiчницi прийняття Закону

України «Про обов`язковий примiрник документiв») / Алла
Соляник // Вiсн. Кн. палати. — 2000. — № 5. — С. 13–15.

55. Збiрник контрольних робiт для студентiв 1 курсу заочного

вiддiлення факультету бiблiотекознавства та iнформатики
/ Харків. держ. акад. культури ; [уклад.: Л. М. Воронова,
Г. О. Коробка, Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник,
С. А. Федорець]. — Харків : ХДАК, 2000. — 26 с.

56. Инновации в современном документоснабжении библиотек

Украины / Соляник А. А. // Библиотечное дело – 2000: проблемы
формирования открытого информационного общества : тез.
докл. Пятой междунар. науч. конф. (Москва, 25–26 апр. 2000 г.)
/ Моск. гос. ун-т культуры и искусств [и др.]. — М., 2000. —
Ч. 1. — С. 173–174.

57. Наталiя Миколаївна Кушнаренко : бiобiблiогр. покажч. (до

50-рiччя вiд дня народж. / Харків. держ. акад. культури, Вiд-ня
бiблiотекознавства Мiжнар. акад. iнформатизацiї ; [уклад.
А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 2000. — 33 с.

58. Основнi напрями використання автоматизованих технологiй

у пiдготовцi бiблiотекарiв-комплектаторiв / А. А. Соляник,
I. М. Фоменко // Вiсн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук.
пр. — Харків, 2000. — Вип. 3. — С. 213–220. — Бiблiогр.: 6 назв.

59. Перший

випуск документознавцiв ХДАК: здобутки та
перспективи / А. А. Соляник // Вiсн. Харків. держ. акад.
культури : зб. наук. пр. — Харків, 2000. — Вип. 2. — С. 123–
130. — Бiблiогр.: 5 назв.
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60. Подготовка библиотекарей-комплектаторов к использованию

сетевых технологий / А. А. Соляник // Человек в
информационном пространстве цивилизации: культура,
религия, образование : тез. докл. междунар. науч. конф.,
Краснодар–Новороссийск, 19–21 сент. 2000 г. — Краснодар,
2000. — С. 397–398.

61. Прiоритетнi напрями вдосконалення документопостачання

бiблiотек України / Алла Соляник // Вiсн. Кн. палати. — 2000. —
№ 1. — С. 7–10.

62. Програма виробничої практики для студентiв 3 курсу

спецiальностi «Бiблiотекознавство i бiблiографiя» / Харків.
держ. акад. культури ; [уклад.: Г. М. Брагiна, В. А. Маркова,
А. А. Соляник, Є. М. Тодорова, I. М. Фоменко]. — Харків :
ХДАК, 2000. — 15 с.

63. Програма виробничої практики студентiв 3 курсу спецiальностi

«Документознавство та iнформацiйна дiяльнiсть» / Харків.
держ. акад. культури ; [уклад.: А. А. Соляник, I. М. Фоменко,
О. П. Щербiнiна]. — Харків, 2000. — 10 с.

2001
64. Бiблiотечно-iнформацiйна

освiта: перехiд у нову якiсть
/ Кушнаренко Н. М., Соляник А. А. // Бiблiотечна наука, освiта,
професiя у демократичнiй Українi : зб. наук. пр. / Київ. ун-т
культури i мистецтв. — Київ, 2001. — [Вип. 3]. — С. 46–50.

65. Бiблiотечно-iнформацiйна освiта в США: сучасний стан i

тенденцiї розвитку / Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вiсн.
Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2001. —
Вип. 4. — С. 17–25. — Бiблiогр.: 2 назви.

66. Генезис джерел та засобiв документопостачання бiблiотек у

контекстi еволюцiї документальної комунiкацiї / А. А. Соляник
// Вiсн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків,
2001. — Вип. 5. — С. 94–103. — Бiблiогр.: 14 назв.
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67. Гiбридна бiблiотека / Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Новi

обличчя бiблiотек та органiзацiй: вiд надiй до партнерства
i професiоналiзму : фокус. семiнар VIII Мiжнар. конф.
«Крим – 2001» «Бiблiотеки та асоцiацiї в свiтi, що змiнюється:
новi технологiї i новi форми спiвробiтництва», 9–17 черв.
2001 р., м. Судак, АР Крим. — Судак, 2001. — С. 83–84.

68. Iнфраструктура документопостачання бiблiотек: системно-

функцiональний пiдхiд / А. А. Соляник // Наук. пр. Нац. б-ки
України iм. В. I. Вернадського. — Київ, 2001. — Вип. 6. — С. 21–29.

69. «Книготорговые ресурсы Интернет» как предмет преподавания

/ Соляник А. А. // Библиотечное дело – 2001: российские
библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном
пространстве : тез. докл. Шестой междунар. науч. конф.
(Москва, 26–27 апр. 2001 г.). — М., 2001. — Ч. 2. — С. 352–353.

70. Концептуальнi

засади
викладання
дисциплiн
документознавчого циклу / Алла Соляник, Наталя Кушнаренко
// Вiсн. Кн. палати. — 2001. — № 1. — С. 25–27. — Бiблiогр.:
8 назв.

71. Мiсцевий

обов`язковий примiрник документiв як база
краєзнавчої дiяльностi бiблiотек / А. А. Соляник // Бiблiотечне
краєзнавство як складова частина регiональної культурної
полiтики : матерiали мiжвiд. наук.-практ. конф., 26 верес. 2000 р.
/ Харків. держ. наук. б-ка iм. В. Г. Короленка. — Харків, 2001. —
С. 21–26.

72. Основнi етапи розвитку джерел документопостачання бiблiотек

/ А. А. Соляник // Вiсн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук.
пр. — Харків, 2001. — Вип. 6. — С. 178–185. — Бiблiогр.: 13 назв.

73. Первое

документоведческое
исследование
Библии
/ А. А. Соляник // Книга. Исследования и материалы / Рос. Кн.
палата. — М., 2001. — Сб. 78. — С. 269–371. — Рец. на статьи
Ю. Н. Столярова о Библии.
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74. Системнi зв`язки як основа регулювання iнфраструктури

документопостачання бiблiотек / А. А. Соляник // Вiсн. Харків.
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2001. — Вип. 7. —
С. 38–45. — Бiблiогр.: 13 назв.

75. Сучаснi тенденцiї розвитку документних ресурсiв бiблiотек

розвинених країн / А. А. Соляник // Вiсн. Харків. держ. акад.
культури : зб. наук. пр. — Харків, 2001. — Вип. 8. — С. 89–96. —
Бiблiогр.: 23 назви.

2002
76. Аналiтичний огляд змiсту бiблiотекознавчих роздiлiв «Вiсника

Харкiвської державної академiї культури» (1999–2002) / Алла
Соляник // Бiбл. вiсн. — 2002. — № 2. — С. 56–59.

77. Бiблiотечно-iнформацiйна

освiта: орiєнтир на майбутнє
/ Наталя Кушнаренко, Алла Соляник // Вiсн. Кн. палати. —
2002. — № 5. — С. 33–34.

78. WEB-видання як об'єкт документопостачання бiблiотечних

фондiв / Алла Соляник // Вiсн. Кн. палати. — 2002. — № 2. —
С. 18–20. — Бiблiогр.: 8 назв.

79. Виникнення складових системи документопостачання бiблiотек

України в епоху рукописання / А. А. Соляник // Вiсн. Харків.
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2002. — Вип. 9. —
С. 177–183. — Бiблiогр.: 13 назв.

80. Как рождаются истины / Алла Соляник // Библиотека. — 2002. —

№ 6. — С. 70. — Рец на кн.: Библиотековедение. Избранное.
1960–2000 годы / Ю. Н. Столяров. — М. : Пашков дом, 2001. —
553 с. : ил.

81. Конвергенцiя складових документальної комунiкацiї: наслiдки

для комплектування бiблiотек / А. А. Соляник // Духовна
культура в iнформацiйному суспiльствi : матерiали мiжнар.
наук.-теорет. конф., 24–25 сiч. [2002 р.] / Харків. держ. акад.
культури. — Харків, 2002. — С. 214–215.
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82. Особливостi

розвитку системи документопостачання
бiблiотек України в XV–XVII ст. / А. А. Соляник // Вiсн. Харків.
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2002. — Вип. 10. —
С. 123–130. — Бiблiогр.: 23 назви.

83. Пiдготовка

наукових кадрiв у галузi книгознавства,
бiблiотекознавства та бiблiографознавства в Українi / Наталя
Кушнаренко, Алла Соляник // Вiсн. Кн. палати. — 2002. —
№ 7. — С. 33–35. — Бiблiогр.: 4 назви.

84. Пособие, нужное всем / А. А. Соляник // Науч. и техн. б-ки. —

2002. — № 3. — С. 128–130. — Рец. на кн.: Как сохранить
библиотечный фонд (секреты старого книгохранителя) : учеб.метод. пособие / Ю. Н. Столяров. — 2-е изд. — М. : Профиздат,
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85. Резервы содержательного наполнения учебной дисциплины

«Библиотечный фонд» / Соляник А. А. // Библиотечное
дело – 2002 : библиотечное образование и практика: поиски
взаимопонимания : тез. докл. Седьмой междунар. науч. конф.
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86. Система

документопостачання
електронних
ресурсiв
бiблiотек: органiзацiйно-управлiнський аспект / А. А. Соляник
// Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые
технологии и новые формы сотрудничества : тр. 9 Междунар.
конф. «Крым – 2002» «Электрон. информ. ресурсы и социальная
значимость б-к будущего», Судак, 8–16 июня 2002 г. — М.,
2002. — Т. 2. — С. 723–726.

87. Эволюция

системы
документоснабжения
библиотек:
преемственность и новации / А. А. Соляник // Парадигмы
ХХI века: информационное общество, информационное
мировоззрение, информационная культура : материалы
междунар. науч. конф., Краснодар, 16–18 сент. 2002 г.
/ Междунар. акад. информатизации [и др.]. — Краснодар,
2002. — С. 331–332.

34

2003
88. Бiблiотечнi фонди : програма курсу / Харків. держ. акад.

культури, Каф. книгознавства та фондознавства ; [уклад.:
Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 2003. —
20 с.

89. Валентина Олександрівна Ільганаєва : біобібліогр. покажч. : (до

50-річчя від дня народж.) / Харків. держ. акад. культури ; [відп.
за вип. А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 2003. — 16 с.

90. Документознавство

: навч.-метод. матерiали до курсу
/ Харків. держ. акад. культури ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко,
А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 2003. — 53 с.

91. Документознавство : програма курсу / Харків. держ. акад.

культури, Каф. книгознавства та фондознавства ; [уклад.:
Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 2003. —
26 с. — Бiблiогр.: 64 назви.

92. Новое
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содержании
документоведческого
знания
/ Соляник А. А. // Науч. и техн. б-ки. — 2003. — № 6. —
С. 83–87. — Рец. на кн.: Документный ресурс : учеб. пособие
/ Ю. Н. Столяров. — М. : Либерия, 2001. — 152 с.

93. Онлайновые подфонды библиотек: особенности формирования

/ Соляник А. А. // Библиотечное дело – 2003: гуманитарные
и технологические аспекты развития : материалы Восьмой
междунар. науч. конф. (Москва, 24–25 апр. 2003 г.) / Моск. гос.
ун-т культуры и искусств [и др.]. — М., 2003. — С. 127–128.

94. Проблеми формування термiносистеми предметної галузi

«Документопостачання бiблiотечних фондiв» / А. А. Соляник
// Соцiокультурнi комунiкацiї в iнформацiйному суспiльствi :
матерiали мiжнар. наук. конф., 21–22 листоп. 2003 р. / Харків.
держ. акад. культури. — Харків, 2003. — С. 135–137.

95. Розвиток складових системи документопостачання бiблiотек

України у XVIII ст. / А. А. Соляник // Вiсн. Харків. держ. акад.
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культури : зб. наук. пр. — Харків, 2003. — Вип. 11. — С. 194–
201. — Бiблiогр.: 22 назви.

2004
96. Аутсорсинг у підвищенні ефективності документопостачання

бібліотек / А. А. Соляник // Документознавство. Бібліотекознавство.
Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 трав. 2004 р.
/ М-во освіти і науки України, Держ. акад. кер. кадрів культури і
мистецтв. — Київ, 2004. — С. 29–32. — Бібліогр.: 6 назв.

97. Бібліотечні фонди : навч.-метод. матеріали / М-во культури

і мистецтв України, Харків. держ. акад. культури, Каф.
книгознавства та фондознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко,
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98. Документні ресурси : програма курсу / М-во культури і мистецтв

України, Харків. держ. акад. культури, Каф. книгознавства
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Бібліогр.: 126 назв.

100. Когнитивный

потенциал «логистики» в подготовке
библиотекаря-менеджера / Соляник А. А. // Библиотечное
дело – 2004: всеобщая доступность информации : материалы
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/ Моск. гос. ун-т культуры и искусств [и др.]. — М., 2004. —
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101. Логістична компонента в системі підготовки менеджерів

видавничої та книготорговельної діяльності / А. А. Соляник
// Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і
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перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., 12–13 жовт. / М-во
культури і мистецтв України, Харків. держ. акад. культури. —
Харків, 2004. — С. 3–5.
102. Логістичний менеджмент як стратегія оптимізації системи

документопостачання бібліотек / А. А. Соляник // Вісн. Харків.
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2004. — Вип. 14. —
С. 189–199. — Бібліогр.: 14 назв.

103. Напрями

ускладнення системи документопостачання
бібліотек України в ХІХ ст. / А. А. Соляник // Вісн. Харків.
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2004. — Вип. 15. —
С. 177–186. — Бібліогр.: 16 назв.

104. Организация документоснабжения библиотек в Интернет-

пространстве / А. А. Соляник // Книга и мировая цивилизация :
материалы одиннадцатой Междунар. науч. конф. по проблемам
книговедения, Москва, 20–21 апр. 2004 г. : в 4 т. / Рос. акад. наук
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105. Бібліотечні фонди : програма курсу / М-во культури і
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107. Документознавство : програма курсу / М-во культури і

мистецтв України, Харків. держ. акад. культури ; [уклад.:
Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 2005. —
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108. Документологія : програма курсу / М-во культури і мистецтв

України, Харків. держ. акад. культури, Каф. книгознавства та
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фондознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник]. —
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відділення зі спеціальності 6.020100 «Документознавство та
інформаційна діяльність» / М-во культури і мистецтв України,
Харків. держ. акад. культури, Ф-т документознавства та
інформ. діяльності ; [уклад.: Л. М. Воронова, Л. Я. Філіпова,
В. М. Дьоміна, М. П. Васильченко, А. А. Соляник, О. М. Абрамов,
О. Е. Коноваленко, О. І. Проскурняк, Г. О. Коробка]. — Харків :
ХДАК, 2005. — 50 с.

110. Зразок

відданого служіння справі : (біогр. нарис)
/ А. А. Соляник // Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр.
покажч. : (до 55-річчя від дня народж.) / М-во культури і туризму
України, Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.:
С. В. Євсеєнко, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко]. —
Харків, 2005. — С. 6–11.

111. Напрями

вдосконалення єдиної загальнопрофесійної
підготовки фахівців для видавничо-книготорговельної
та бібліотечної галузей / А. А. Соляник // Інформаційнокультурологічна 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. 199–201.

112. О закономерностях развития системы документоснабжения

библиотечных фондов / Соляник А. А. // Библиотечное дело –
2005: деятельность библиотек и развитие информационной
культуры : материалы Десятой междунар. науч. конф. (Москва,
20–22 апр. 2005 г.) / Моск. гос. ун-т культуры и искусств
[и др.]. — М., 2005. — С. 169–171.

113. Обязательный

экземпляр как база международного
документообмена научных библиотек Украины / А. А. Соляник
// Роль книгоиздания в развитии международных научных
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и культурных контактов : материалы междунар. науч. конф.
(Москва, 21–23 сент. 2005 г.). — М., 2005. — С. 277–281.
114. Огрехи методологии, или Каким не должно быть учебное

пособие по документоведению : отзыв на публикации
Е. А. Плешкевича о методологических проблемах общего и
управленческого документоведения / А. А. Соляник // НТИ.
Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2005. — № 8. —
С. 39–41. — Библиогр.: 26 назв.
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документопостачання
бібліотечних
фондів:
закономірності розвитку : монографія / А. А. Соляник ; Харків.
держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2005. — 230 с.

116. Электронное документоснабжение библиотек / А. А. Соляник

// Книга. Исследования и материалы : сборник / РАН, Науч.
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№ 83. — С. 100–106.
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117. Концептуальна модель системи документопостачання фондів

бібліотек України / А. А. Соляник // Вісн. Харків. держ. акад.
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навч.-метод. матеріали до курсу для студентів 5 курсу
спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.»,
«Документознавство та інформ. діяльність» / М-во культури
і туризму України, Харків. держ. акад. культури, Каф.
книгознавства та фондознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко,
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119. Обязательный

экземпляр как база международного
документообмена научных библиотек Украины / А. А. Соляник
// Науч. книга. — 2006. — № 1/4. — С. 182–184.
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120. Система документопостачання фондів бібліотек України:

теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра пед.
наук : [спец.] 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство» / Соляник Алла Анатоліївна ; Харків.
держ. акад. культури. — Харків, 2006. — 45 с.

121. Термінологічний

аспект проблем документопостачання
бібліотечних фондів / Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. —
2006. — № 6. — С. 30–33. — Бібліогр.: 26 назв.
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122. Бібліотечні фонди : програма та навч.-метод. матеріали до

курсу для студентів спец. «Книгознавство, бібліотекознавство
і бібліогр.» / М-во культури і туризму України, Харків. держ.
акад. культури, Каф. книгознавства та фондознавства ; [уклад.:
Кушнаренко Н. М., Соляник А. А.]. — Харків : ХДАК, 2007. — 48 с.

123. Весомый

вклад
в
основание
экстремального
библиотековедения / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Науч.
и техн. б-ки. — 2007. — № 10. — С. 63–67. — Рец. на кн.:
Библиотека в экстремальной ситуации : учеб.-практ. пособие
/ Ю. Н. Столяров. — М. : Бибком, 2007. — 464 с.

124. Документознавство : програма та навч.-метод. матеріали

до курсу для студентів спец. «Документознавство та інформ.
діяльність» / М-во культури і туризму України, Харків. держ.
акад. культури, Каф. книгознавства та фондознавства ; [уклад.:
Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 2007. — 49 с.

125. Документологія : програма та навч.-метод. матеріали до курсу

для студентів спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.»
/ М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури,
Каф. книгознавства та фондознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко,
А. А. Соляник]. — Харків : ХДАК, 2007. — 59 с.

126. Документоснабжение библиотечных фондов : учеб.-метод.
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128 с. — (Библиотекарь и время. XXІ век ; № 66).
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документопостачання фондів бібліотек України / А. А. Соляник
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соотношении книговедения, документоведения и
документологии / А. А. Соляник // Скворцовские чтения.
Библиотечное дело – 2007: современные технологии и ресурсы :
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/ Федер. агентство по культуре и кинематографии [и др.]. — М.,
2007. — Ч. 1. — С. 46–49.
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Харків. держ. акад. культури, Акад. мистецтв України. — Харків,
2007. — С. 217–219.

132. Розвиток

організаційно-правових засад міжнародного
документообміну наукових бібліотек України / А. А. Соляник
// Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків,
2007. — Вип. 19. — С. 83–90. — Бібліогр.: 21 назва.
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133. Фундаменталізація — домінуюча тенденція розвитку сучасної

бібліотечно-інформаційної освіти / А. А. Соляник // Розвиток
бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації
суспільства : тези міжнар. наук.-практ. конф. / М-во культури
і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т
культури. — Київ, 2007. — С. 27–29.

134. Эволюция

библиотечного фондоведения : монография
/ Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред.
Ю. Н. Столярова. — М. : ФАИР, 2007. — 688 с. — (Специальный
издательский проект для библиотек). — Библиогр.: с. 573–632.

2008
135. Высокое призвание: к 60-летию со дня рождения и 30-летию

творческой деятельности Ю. Н. Столярова / Наталья
Николаевна Кушнаренко, Алла Анатольевна Соляник // Юрий
Николаевич Столяров : биобиблиогр. указ. : к 70-летию со дня
рождения / Науч. центр исслед. истории кн. культуры РАН при
НПО «Изд-во «Наука». — М., 2008. — С. 153–158.

136. Завидуем тем, кто будет у него учиться... : [Юрий Николаевич

Столяров] / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Науч. и техн.
б-ки. — 2008. — № 9. — С. 90–96.

137. Завидуем тем, кто у него учится и будет учиться / Наталья

Николаевна Кушнаренко, Алла Анатольевна Соляник // Юрий
Николаевич Столяров : биобиблиогр. указ. : к 70-летию со дня
рождения / Науч. центр исслед. истории кн. культуры РАН при
НПО «Изд-во «Наука». — М., 2008. — С. 204–211.

138. Идеал учёного, учителя, наставника : [к 70-летию со дня

рождения Ю. Н. Столярова] / Наталья Николаевна Кушнаренко,
Алла Анатольевна Соляник // Библ. дъло. — 2008. — № 23. — С. 34.

139. Лідер бібліотечного фондознавства : [Ю. М. Столяров]

/ Наталя Кушнаренко, Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. —
2008. — № 8. — С. 48–50.
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140. Новый вклад в фундаментализацию содержания высшего

библиотечно-информационного образования / Алла Соляник
// Бібл. форум України. — 2008. — № 1. — С. 39–41. — Рец. на
кн.: Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. —
Київ : Знання, 2007. — 398 с.

141. Обов’язковий примірник інтернет-документів: зарубіжний

досвід
організації
документопостачання
бібліотек
/ А. А. Соляник // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук.
пр. — Харків, 2008. — Вип. 23. — С. 101–108. — Бібліогр.: 18 назв.

142. Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 27.00.01 —

теорiя та iсторiя соцiальних комунiкацiй (галузь науки —
соцiальнi комунiкацiї) : проект / [уклад.: В. М. Шейко,
Н. М. Кушнаренко, В. О. Iльганаєва, А. А. Соляник,
I. О. Давидова ; пiд наук. ред. В. М. Шейка] // Вiсн. Харків.
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2008. — Вип. 22
(спецвип.) : Соцiальнi комунiкацiї : зб. проектiв програм
кандид. iспитiв для аспiрантiв i здобувачiв. — С. 8–22.

143. Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 27.00.02 —

документознавство. Архiвознавство (галузь науки — соцiальнi
комунiкацiї) : проект / [уклад.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко,
В. О. Iльганаєва, А. А. Соляник, I. О. Давидова ; пiд наук. ред.
В. М. Шейка] // Вiсн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. —
Харків, 2008. — Вип. 22 (спецвип.) : Соцiальнi комунiкацiї зб.
проектiв програм кандид. iспитiв для аспiрантiв i здобувачiв. —
С. 24–36.

144. Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 27.00.03 —

книгознавство,
бiблiотекознавство,
бiблiографознавство
(галузь науки — соцiальнi комунiкацiї) : проект / [уклад.:
В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко, В. О. Iльганаєва, А. А. Соляник,
I. О. Давидова ; пiд наук. ред. В. М. Шейка] // Вiсн. Харків.
держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2008. — Вип.
22 (спецвип.) : Соцiальнi комунiкацiї : зб. проектiв програм
кандид. iспитiв для аспiрантiв i здобувачiв. — С. 38–52.
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145. Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 27.00.06 —

прикладнi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї (галузь
науки — соцiальнi комунiкацiї) : проект / [уклад.: В. М. Шейко,
Н. М. Кушнаренко, В. О. Iльганаєва, А. А. Соляник, I. О. ; пiд
наук. ред. В. М. Шейка] // Вiсн. Харків. держ. акад. культури :
зб. наук. пр. — Харків, 2008. — Вип. 22 (спецвип.) : Соцiальнi
комунiкацiї : зб. проектiв програм кандид. iспитiв для аспiрантiв
i здобувачiв. — С. 54–66.

146. Програма кандидатського iспиту зi спецiальностi 27.00.07 —

соцiальна iнформатика (галузь науки — соцiальнi комунiкацiї) :
проект / [уклад.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко, В. О. Iльганаєва,
А. А. Соляник, I. О. Давидова ; пiд наук. ред. В. М. Шейка]
// Вiсн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків,
2008. — Вип. 22 (спецвип.) : Соцiальнi комунiкацiї : зб. проектiв
програм кандид. iспитiв для аспiрантiв i здобувачiв. — С. 68–83.

147. Робоча програма кандидатського iспиту зi спецiальностi

27.00.01 — теорiя та iсторiя соцiальних комунiкацiй (галузь
науки — соцiальнi комунiкацiї) / М-во культури i туризму
України, Харків. держ. акад. культури ; [уклад.: В. М. Шейко,
Н. М. Кушнаренко, В. О. Iльганаєва, А. А. Соляник,
I. О. Давидова]. — Харків : ХДАК, 2008. — 18 с.

148. Робоча програма кандидатського iспиту зi спецiальностi

27.00.02 — документознавство. Архiвознавство (галузь науки —
соцiальнi комунiкацiї) / М-во культури i туризму України, Харків.
держ. акад. культури ; [уклад.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко,
В. О. Iльганаєва, А. А. Соляник, I. О. Давидова]. — Харків :
ХДАК, 2008. — 15 с.

149. Робоча програма кандидатського iспиту зi спецiальностi

27.00.03
—
книгознавство,
бiблiотекознавство,
бiблiографознавство (галузь науки — соцiальнi комунiкацiї)
/ М-во культури i туризму України, Харків. держ. акад. культури ;
[уклад.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко, В. О. Iльганаєва,
А. А. Соляник, I. О. Давидова]. — Харків : ХДАК, 2008. — 18 с.
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150. Робоча програма кандидатського iспиту зi спецiальностi

27.00.06 — прикладнi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї
(галузь науки — соцiальнi комунiкацiї) / М-во культури
i туризму України, Харків. держ. акад. культури ; [уклад.:
В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко, В. О. Iльганаєва, А. А. Соляник,
I. О. Давидова]. — Харків : ХДАК, 2008. — 16 с.

151. Робоча програма кандидатського iспиту зi спецiальностi

27.00.07 — соцiальна iнформатика (галузь науки — соцiальнi
комунiкацiї) / М-во культури i туризму України, Харків. держ.
акад. культури ; [уклад.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко,
В. О. Iльганаєва, А. А. Соляник, I. О. Давидова]. — Харків :
ХДАК, 2008. — 19 с.

152. Социальные коммуникации — новая научная отрасль

/ Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Науч. и техн. б-ки. —
2008. — № 8. — С. 41–48.

153. Соціальні комунікації — нова галузь наукових досліджень в

Україні / Кушнаренко Н. М., Соляник А. А. // Наука і соціальні
проблеми суспільства: освіта, культура, духовність : матеріали
V Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 трав. 2008 р. / [Харків. нац.
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2008. — Ч. 2. — С. 4–6.

2009
154. Библиотечное

образование и практика: направления
консолидации / А. А. Соляник // Бібліотекар ХХІ століття: нові
стандарти професії : матеріали Міжнар. наук.-практ. віртуал.
конф., лют.–черв. 2008 р. / М-во культури і туризму України,
Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Харків, 2009. —
C. 5–9.

155. Модели формирования электронных репозитариев научных

библиотек Украины / А. А. Соляник // Наука о книге. Традиции
и инновации : материалы двенадцатой Междунар. науч. конф.
по проблемам книговедения, Москва, 28–30 апр. 2009 г. :
45

к 50-летию сб. «Книга. Исследования и материалы» : в 4 ч. / Рос.
акад. наук, Совет по книгоизд. при Междунар. ассоц. Академий
наук, Моск. гос. ун-т печати. — М., 2009. — Ч. 2. — C. 64–66.
156. О направлениях совершенствования кадровой библиотечной

политики / А. А. Соляник // 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. 2. — C. 35–38.

157. Полжизни плодотворного сотворчества с «Книгой...» :

[контент-анализ сб. «Книга. Исследования и материалы]
/ Наталья Кушнаренко, Алла Соляник // Бібл. форум України. —
2009. — № 2. — C. 2–5.

158. Резервы

модернизации
высшего
библиотечноинформационного
образования
/
А.
А.
Соляник
// Короленківські читання – 2009 : матеріали ХІІ всеукр. наук.практ. конф., 7–8 жовт. 2009 р. / Держ. закл. «Харків. держ. наук.
б-ка ім. В. Г. Короленка». — Харків, 2009. — C. 23–29.

159. Флагман

бібліотечно-інформаційної освіти України :
[факультет бібліотекознавства та інформатики Харків.
держ. акад. культури] / А. А. Соляник // Вісн. Харків. держ.
акад. культури : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харків. держ. акад.
культури / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад.
культури. — Харків, 2009. — Вип. 27. — C. 74–83. — Бібліогр.:
12 назв.

160. Харківська

державна академія культури: до 80-річчя
з дня заснування : монографія / [авт. кол.: В. М. Шейко,
М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко, А. О. Рижанова,
Ю. О. Петруня, З. І. Алфьорова, О. М. Білик, Т. В. Большакова,
І. О. Борис, О. А. Гаврюшенко, Б. М. Колногузенко, А. А. Соляник,
В. Ю. Степанов, Л. Г. Кузнецова, Л. Я. Філіпова, Т. М. Філіппова,
Т. О. Шикаленко та ін.] ; М-во культури і туризму України,
Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2009. — 195 с.
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2010
161. Відома постать вітчизняного бібліотекознавства : [Віра

Андріївна Мільман] / Наталя Кушнаренко, Алла Соляник
// Бібл. форум України. — 2010. — № 2. — C. 43–47.

162. Книга и чтение в конкурентной среде мультимедиа / Соляник

Алла Анатольевна // Библиотека в молодежном формате : сб.
материалов IV Форума молодых библиотекарей Луганщины
«Книга. Молодь. Інтелект» / Луган. обл. гос. админ., Упр.
культуры и туризма, Луган. обл. б-ка для юношества. — Луганск,
2010. — Вып. 4. — C. 8–10.

163. Когнітивна інституціоналізація наукових досліджень у галузі

соціальних комунікацій / А. А. Соляник // 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. 7–10.

164. Новый вклад в повышение качества подготовки научных

кадров / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Науч. и техн. б-ки. —
2010. — № 12. — C. 80–85. — Рец. на кн.: Библитековедение,
библиографоведение и книговедение как единая научная
специальность : в 2 ч. / сост. Ю. Н. Столяров. — Орел, 2010. —
Ч. 1. — 329 с. ; Ч. 2. — 314 с. — Библиогр.: 4 назв.

165. Сила любові до служіння науці : [Наталя Миколаївна

Кушнаренко] / Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2010. —
№ 10. — C. 31–34.

2011
166. Відомий український дослідник, педагог, бібліограф : [до

75-річчя Н. М. Березюк] / Наталя Кушнаренко, Алла Соляник
// Бібл. форум України. — 2011. — № 1. — C. 61–63. — Бібліогр.:
24 назви.
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167. Людина високого професіоналізму і шляхетної душі : [Віктор

Васильович Сєдих] / Наталя Кушнаренко, Алла Соляник // Бібл.
форум України. — 2011. — № 3. — C. 47–51.

168. Міжнародне

партнерство як чинник інноваційних
трансформацій бібліотечної науки та освіти / А. А. Соляник
// 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. 178–181.

169. Міжнародні

зв'язки як чинник розвитку бібліотечної
освіти й науки / А. А. Соляник // Від ХІХ до ХХІ століття :
трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства :
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–14 жовт.
2011 р. : до 125-річчя Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка
/ М-во культури України, Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка
ім. В. Г. Короленка». — Харків, 2011. — C. 222–230. — Бібліогр.:
9 назв.

170. Мэтры о мэтре / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Мир

библиогр. — 2011. — № 1. — C. 57. — Рец. на кн.: Библиотекарь :
выбор профессии : мастер-класс профессора Ю. Н. Столярова
/ [ред.-сост. Ю. Н. Столяров]. — М. : Либерея-Бибинформ,
2010. — 175 с.

171. Научные

школы книговедческого и библиотечноинформационного профиля: признаки идентификации
/ Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Науч. и техн. б-ки. —
2011. — № 12. — C. 45–54. — Библиогр.: 10 назв.

172. Основні

етапи розвитку харківської наукової школи
бібліотечного фондознавства / М. П. Васильченко,
Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вісн. Харків. держ. акад.
культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ.
акад. культури. — Харків, 2011. — Вип. 34. — C. 98–107. —
Бібліогр.: 32 назви.
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173. Підготовка фахівців для книжкової галузі України: змістовні

та організаційні трансформації / А. А. Соляник // Поліграфія і
видавнича справа. — 2011. — № 2. — C. 3–9. — Бібліогр.: 11 назв.

174. Підготовка фахівців для книжкової галузі України: традиції

та новації / А. А. Соляник // Вісн. Харків. держ. акад. культури :
зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад.
культури. — Харків, 2011. — Вип. 32. — C. 116–125. — Бібліогр.:
13 назв.

175. [Рецензия]

/

Наталья Кушнаренко, Алла Соляник
// Библиотека. — 2011. — № 5. — C. 71. — Рец. на кн.:
Библиотекарь : выбор профессии : мастер-класс профессора
Ю. Н. Столярова / [ред.-сост. Ю. Н. Столяров]. — М. : ЛибереяБибинформ, 2010. — 175 с.

176. Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності

27.00.01 — теорія та історія соціальних комунікацій (галузь
науки — соціальні комунікації) / М-во культури і туризму
України, Харків. держ. акад. культури ; [уклад.: В. М. Шейко,
Н. М. Кушнаренко, В. О. Ільганаєва, А. А. Соляник,
І. О. Давидова ; під наук. ред. В. М. Шейка]. — 2-е вид., перероб.
і доп. — Харків : ХДАК, 2011. — 25 с.

177. Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності

27.00.02 — документознавство. Архівознавство (галузь
науки — соціальні комунікації) / М-во культури і туризму
України, Харків. держ. акад. культури ; [уклад.: В. М. Шейко,
Н. М. Кушнаренко, В. О. Ільганаєва, А. А. Соляник, І. О. Давидова ;
під наук. ред. В. М. Шейка]. — 2-е вид., перероб. і доп. — Харків :
ХДАК, 2011. — 18 с.

178. Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності

27.00.03
—
книгознавство,
бібліотекознавство,
бібліографознавство (галузь науки — соціальні комунікації)
/ М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури ;
[уклад.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко, В. О. Ільганаєва,
А. А. Соляник, І. О. Давидова ; під наук. ред. В. М. Шейка]. — 2-е
вид., перероб. і доп. — Харків : ХДАК, 2011. — 20 с.
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179. Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності

27.00.06 — прикладні інформаційно-комунікаційні технології
(галузь науки — соціальні комунікації) / М-во культури
і туризму України, Харків. держ. акад. культури ; [уклад.:
В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко, В. О. Ільганаєва, А. А. Соляник,
І. О. Давидова ; під наук. ред. В. М. Шейка]. — 2-е вид., перероб.
і доп. — Харків : ХДАК, 2011. — 22 с.

180. Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності

27.00.07 — соціальна інформатика (галузь науки — соціальні
комунікації) / М-во культури і туризму України, Харків. держ.
акад. культури ; [уклад.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко,
В. О. Ільганаєва, А. А. Соляник, І. О. Давидова ; під наук. ред.
В. М. Шейка]. — 2-е вид., перероб. і доп. — Харків : ХДАК,
2011. — 23 с.

181. Формирование научно-исследовательской компетентности

библиотечных специалистов / А. А. Соляник // Короленківські
читання – 2010. Наукова діяльність як стратегічний напрямок
розвитку бібліотек регіону : матеріали ХІІІ всеукр. наук.-практ.
конф., 7–8 жовт. 2009 р. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка
ім. В. Г. Короленка». — Харків, 2011. — C. 149–153.

182. Харківська бібліотечна наукова школа: історико-генетичний

вимір / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вісн.
Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / М-во культури
України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2011. —
Вип. 34. — C. 56–73. — Бібліогр.: 8 назв.

183. Этап

начальной
институционализации
научных
исследований в отрасли социальных коммуникаций: опыт
Украины / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Науч. и техн.
б-ки. — 2011. — № 6. — C. 49–55. — Библиогр.: 11 назв.

2012
184. Видатний

педагог, талановитий учений, непересічна
особистість : [до 65-річчя В. К. Удалової] / Наталя Кушнаренко,
Алла Соляник // Бібл. форум України. — 2012. — № 4. — C. 48–54.
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185. Документивная коммуникология в системе научного знания

/ А. А. Соляник // 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. 161–163.

186. Истоки

профессиональной подготовки библиотечных
специалистов в Харькове / А. А. Соляник // Українське
бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від
дня народж. Л. Б. Хавківної : за матеріалами Міжнар. наук.
читань з нагоди 105 річниці від. бібліотекознавства / М-во
культури України, Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка
ім. В. Г. Короленка». — Харків, 2012. — C. 22–25. — (Українське
бібліотекознавство в історичному вимірі). — Библиогр.: 6 назв.

187. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних

інновацій / А. Соляник // Бібл. планета. — 2012. — № 2. — C. 26–
28. — Бібліогр.: 9 назв.

188. Современные

тенденции
развития
библиотечноинформационного образования на Украине / Соляник А. А.
// Девятые Денисьевские чтения : материалы межрегион.
(с междунар. участием) науч.-практ. конф. по проблемам
истории, теории и практики библ. дела, библиотековедения,
библиографоведения и книговедения, Орел, 25–26 окт. 2012 г.
/ Упр. культуры и архив. дела Орлов. обл., БУКОО «Орлов.
обл. науч. универс. публ. б-ка им. И. А. Бунина», ФГБОУ
ВПО «Орлов. гос. ин-т искусств и культуры». — Орел, 2012. —
C. 192–197.

189. 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. — Бібліогр.: 15 назв.
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190. 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. — Бібліогр.: 15 назв.

2013
191. Корпоративна взаємодія як основа реалізації функцій

національної електронної бібліотеки / А. А. Соляник
// 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. 18–25. — Бібліогр.: 12 назв.

192. Культуроцентрическая

модель модернизации высшего
библиотечно-информационного образования / А. А. Соляник
// Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / М-во
культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків,
2013. — Вип. 40. — C. 31–41. — Библиогр.: 14 назв.

193. Обов'язковий

примірник мережевого документа як
гарантована форма постачання Національної електронної
бібліотеки / Алла Соляник // Бібл. вісн. — 2013. — № 6. — C. 25–
29. — Бібліогр.: 18 назв.

194. Обов'язковий

примірник мережевого документа як
основа формування розподіленого фонду Національної
електронної бібліотеки / Соляник А. А. // 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. 14–17.

195. Организационные

и содержательные трансформации
высшего библиотечного образования на Украине / Соляник
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Алла Анатольевна // Kitabxanaşűnasliq və informasiya =
Библиотековедение и информация. — 2013. — № 2. — C. 67–
74. — Библиогр.: 14 назв.
196. Організація та методика науково-дослідної діяльності :

програма курсу для аспірантів і здобувачів / М-во культури
України, Харків. держ. акад. культури, Каф. документознавства
та книгознавства ; [розроб.: Кушнаренко Н. М.,
Соляник А. А.]. — Харків : ХДАК, 2013. — 15 с.

197. Покоління фундаторів бібліотечної освіти в Україні: до

110-річчя Олександра Артемовича Майбороди (1903–1985)
/ Ніна Березюк, Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2013. —
№ 9. — C. 36–39. — Бібліогр.: 25 назв.

198. Програма виробничої практики для магістрантів напряму

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / М-во
культури України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т
бібліотекознавства та інформатики ; [уклад.: А. А. Соляник,
С. В. Сищенко]. — Харків : ХДАК, 2013. — 18 с.

199. Робоча

програма вступного іспиту в аспірантуру зі
спеціальності 27.00.02 — Документознавство. Архівознавство
/ М-во культури України, Харків. держ. акад. культури ; [уклад.:
Шейко В. М., Кушнаренко Н. М., Соляник А. А., Давидова І. О. ;
під наук. ред. В. М. Шейка]. — Харків, 2013. — 25 с.

200. Робоча програма вступного іспиту до аспірантури зі

спеціальності 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство / М-во культури України, Харків. держ.
акад. культури ; [уклад.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко,
А. А. Соляник, І. О. Давидова]. — Харків : ХДАК, 2013. — 29 с.
2014

201. Библиотечный философ, гуманист, романтик : [А. В. Соколов]

/ Наталья Николаевна Кушнаренко, Алла Анатольевна Соляник
// Библ. дъло. — 2014. — № 1. — С. 43–44.
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202. Документология

как фундаментальная наука: факт
институционализации / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник
// Науч. и техн. б-ки. — 2014. — № 1. — C. 71–77. — Библиогр.:
4 назв. — Рец. на кн.: Документология : учеб. пособие
/ Ю. Н. Столяров. — Орел : Горизонт, 2013. — 370 с.

203. Національна

електронна
бібліотека:
особливості
документопостачання [Електронний ресурс] / Соляник А. А.
// Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra :
матеріали міжнар. веб-конф. (Україна, м. Харків, 27 берез. 2014 р.)
/ М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого, Наук. б-ка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр.
наук. б-ка. — Харків, 2014. — Режим доступу до зб.: http://
library.nulau.edu.ua/BIBLIOTEKA/Web-konf-2014/Imperatives.
pdf. — Назва з екрана.

204. Организационно-правовые

основы агрегации фонда
Национальной
электронной
библиотеки
Украины
/ А. А. Соляник // Книга в информационном обществе :
материалы тринадцатой междунар. науч. конф. по проблемам
книговедения, Москва, 28–30 апр. 2014 г. : в 4 ч. — М., 2014. —
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ІІ. УЧАСТЬ А. А. СОЛЯНИК У РЕДКОЛЕГІЯХ
НАУКОВИХ ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ
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205. Вiсник

Харкiвської державної академiї культури
зб. наук. пр. — Вип. 1 (1999)– . — Харків : ХДАК, 1999– .
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Вип. 10 / М-во культури і мистецтв України, Харків. держ.
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207. Вiсник
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213. Вiсник

Харкiвської державної академiї культури :
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закладу : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій :
[спец.]
27.00.03
«Книгознавство,
бібліотекознавство,
бібліографознавство» / Барабаш Світлана Іванівна ; М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ,
2013. — 20 с.
А. А. Соляник — офіційний опонент.
255. Вертій

Ж. С. Обслуговування читачів в бібліотеках
для дітей: розвиток інноваційних форм : автореф.
дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
/ Вертій Жанна Сергіївна ; НАН України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — 19 с.
А. А. Соляник — офіційний опонент.

256. Киричок І. В. Основи інформаційного пошуку. Медичні

ресурси Інтернет : навч.-метод. посіб. / І. В. Киричок,
Т. Б. Павленко, С. А. Кравченко ; М-во охорони здоров’я
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків : ХНМУ, 2013. — 56 с.
А. А. Соляник — рецензент.

257. Петрова М. В. Управління формуванням електронних

бібліотечно-інформаційних ресурсів (кінець ХХ ст. —
початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 27.00.03
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
/ Петрова Мілена Валентинівна ; НАН України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — 21 с.
Відгук на автореферат дисертації.

258. Столяров Ю. Н. Безопасность библиотечного фонда :

учеб.-практ. пособие / Ю. Н. Столяров ; М-во культуры Рос.
Федерации, Моск. гос. ун-т культуры и искусств [и др.]. — М. :
Литера, 2013. — 473 с. — (Современная библиотека).
А. А. Соляник — рецензент.
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V. УЧАСТЬ А. А. СОЛЯНИК В ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНИХ ФОРУМІВ, НАУКОВИХ
КОНФЕРЕНЦІЙ
259. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі :

програма Міжнар. наук. конф., 7–9 жовт. 1998 р. / М-во культури
і мистецтв України, Харків. держ. акад. культури. — Харків,
1998. — 16 с.
Вчений секретар пленарного засідання, виступ на тему «Інновації
в сучасному документопостачанні бібліотек України».

260. Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть :

програма Міжнар. наук. конф. до 70-річчя Харків. держ. акад.
культури, 23–24 верес. 1999 р. / М-во культури і мистецтв
України, Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 1999. — 28 с.
Вчений секретар пленарного засідання.

261. Духовна культура в інформаційному суспільстві : програма

міжнар. наук.-теорет. конф., 24–25 січ. [2002 р.] / М-во культури
і мистецтв України, Харків. держ. акад. культури. — Харків :
ХДАК, 2002. — 32 с.
Вчений секретар секції «Бібліотечно-інформаційна освіта:
тенденції розвитку».

262. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : програма

всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2007 р.
/ Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2007. — 45 с.
Науковий
консультант
секції
бібліотекознавство, бібліографознавство».

«Книгознавство,

263. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : програма

всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2008 р.
/ Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2008. — 56 с.
Науковий
консультант
секції
бібліотекознавство, бібліографознавство».

«Книгознавство,

264. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття

:
програма всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23–24 квіт.
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2009 р. : до 80-річчя Харків. держ. акад. культури / Харків. держ.
акад. культури. — Харків : ХДАК, 2009. — 53 с.
Науковий
консультант
секції
бібліотекознавство, бібліографознавство».

«Книгознавство,

265. Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства

знань : програма міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. : до
80-річчя Харків. держ. акад. культури / М-во культури і туризму
України, Харків. держ. акад. культури ; Акад. мистецтв України,
Ін-т культурології. — Харків : ХДАК, 2009. — 27 с.
Член оргкомітету, голова секції «Бібліотечний соціальний
інститут на шляху до суспільства знань».

266. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : програма

всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2010 р.
/ Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2010. — 61 с.
Науковий
консультант
секції
бібліотекознавство, бібліографознавство».

«Книгознавство,

267. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії

розвитку : програма 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 : ХДАК, 2010. — 24 с.
Член оргкомітету, голова секції «Документально-комунікаційні
системи суспільства: стратегії, теорії, інновації».

268. Інтернет-семінар [Електронний ресурс] : веб-семінар Студент.

секції УБА «Перспективи бібліотечно-інформаційної професії:
погляд студент. молоді», 25 листоп. 2011 р., Наук. б-ка Львів.
нац. ун-ту ім. І. Франка. — Режим доступу: http://library.lnu.edu.
ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=472:int
ernet-seminar-perspektyvy-bibliotechno-informacijnoji-profesijipogljad-studentskoji-molodi&catid=1:latest-news&Itemid=1.
—
Назва з екрана.
Модератор семінару.
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269. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : програма

всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 21–22 квіт. 2011 р.
/ М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. —
Харків : ХДАК, 2011. — 41 с.
Науковий
консультант
секції
бібліотекознавство, бібліографознавство».

«Книгознавство,

270. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії

розвитку : програма міжнар. наук. конф., 8–9 груд. 2011 р.
/ М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Акад.
мистецтв України, Ін-т культурології, Упр. культури і туризму
Харків. облдержадмін. — Харків : ХДАК, 2011. — 24 с.
Член оргкомітету, голова секції «Документально-комунікаційні
системи суспільства: стратегії, теорії, інновації».

271. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : програма

всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 19–20 квіт. 2012 р.
/ М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Акад.
мистецтв України, Ін-т культурології, Упр. культури і туризму
Харків. облдержадмін. — Харків : ХДАК, 2012. — 51 с.
Науковий
консультант
секції
бібліотекознавство, бібліографознавство».

«Книгознавство,

272. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії

розвитку : програма міжнар. наук. конф. (22–23 листоп. 2012 р.)
/ М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац.
акад. мистецтв України, Ін-т культурології, Упр. культури і
туризму Харків. облдержадмін. — Харків : ХДАК, 2012. — 44 с.
Член оргкомітету, голова секції «Документально-комунікаційні
системи суспільства: стратегії, теорії, інновації».

273. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : програма

всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18–19 квіт. 2013 р.
/ М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. —
Харків : ХДАК, 2013. — 50 с.
Науковий
консультант
секції
бібліотекознавство, бібліографознавство».
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«Книгознавство,

274. Міжнародний симпозіум з питань культурно-мистецької

освіти : програма Міжнар. симп., 23–24 трав. 2013 р. / М-во
культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків :
ХДАК, 2013. — 14 с.
Член оргкомітету, голова секції «Сучасні проблеми підготовки
кадрів для документально-комунікаційної сфери».

275. Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: нові вимоги»

[Електронний ресурс] : програма Всеукр. наук.-практ. конф.,
18–21 берез. 2014 р., Славське [Львів. обл.] / Укр. бібл. асоц.,
Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Центр безперерв.
інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. —
Режим доступу: http://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/doc_
for_conferens/2014/Slavske_Programa_14.pdf. — Назва з екрана.
Презентація проекту
бібліотечних фахівців.

освітнього

стандарту

підготовки

276. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття :

програма всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених,
24–25 квіт. 2014 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад.
культури. — Харків : ХДАК, 2014. — 51 с.
Науковий
консультант
секції
бібліотекознавство, бібліографознавство».

«Книгознавство,

VІ. ПРО ЖИТТЯ, НАУКОВУ ТА НАУКОВОПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ А. А. СОЛЯНИК
277. Александров

В. Информационная культура регионов
/ В. А. Александров // Библиография. — 1999. — № 1. — С. 70–74.
Про участь А. А. Соляник у міжнародній науковій конференції
«Регіональні аспекти інформаційно-культурологічної діяльності»,
16–18 вересня 1998 р., м. Новоросійськ (с. 73).

278. Апшай М. В. Поширення соціально-комунікаційної парадигми

в бібліотекознавчих регіональних дослідженнях / Апшай М. В.
// Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних
68

комунікацій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 жовт.
2013 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т
залізнич. транспорту ім. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ,
2013. — C. 14–17.
Про розвиток соціально-комунікаційного підходу у працях
українських бібліотекознавців, що склали основу формування теорії
соціальних комунікацій в Україні. Серед них — праці А. А. Соляник.
279. 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 c.
Теоретико-методологічну базу дослідження склали сучасні
парадигми бібліотекознавства, зокрема документна, прихильником
якої є А. А. Соляник.

280. Бездрабко

В. В. Підготовка наукових кадрів із
документознавства в Україні: модерні відповіді на виклик часу
/ Бездрабко Валентина Василівна // Наук. зап. Сер. Культура і
соціальні комунікації / Нац. ун-т «Острозька акад.». — Острог,
2009. — Вип. 1. — C. 241–254.
Про внесок А. А. Соляник у запровадження в Україні нової наукової
галузі «соціальні комунікації» (с. 247).

281. Бездрабко В. «Програмне знання» документознавства, або

Обмеженість стереотипів і безмежність новацій / Валентина
Бездрабко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка.
Сер. Історія. — Тернопіль, 2009. — Вип. 3. — С. 320–332.
У контексті висвітлення історії становлення в Україні
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
як навчальної дисципліни проводиться компаративний аналіз
структури та змісту навчальних програм із документознавства,
авторами яких є відомі науковці. Зокрема аналізується
навчальна програма «Документознавство», яку упорядкували
Н. М. Кушнаренко та А. А. Соляник.
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282. Бездрабко В. В. «Соціальні комунікації»: чи прийнятне

пропоноване? / В. В. Бездрабко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту
ім. Лесі Українки. [Сер.] Філол. науки. Літературознавство. —
2010. — № 21. — С. 70–75.
Про внесок А. А. Соляник у запровадження в Україні нової наукової
галузі «соціальні комунікації» (с. 71–73).

283. Бейліс Л. І. Українська бібліотечна періодика 1991–2005

років: основні тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. іст.
наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство» / Бейліс Леонід Ілліч ; НАН України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2006. — 18 с.
Точка зору автора базується зокрема на аналітичному огляді
випусків «Вісника Харківської державної академії культури» (1999–
2002), зробленому А. А. Соляник.

284. Березюк Н. М. К. И. Рубинский: возвращение в историю

/ Н. М. Березюк // Университеты. — 2010. — № 2. — C. 77.

Зокрема про виступ А. А. Соляник на презентації книги
Н. М. Березюк «К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед,
библиограф (1860–1930)».
285. Библиотечно-информационная

деятельность : метод.
рекомендации (для преподавателей и студентов вузов
специальности 071201 / направления подготовки 071900)
/ ГПНТБ СО РАН ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; отв. сост.:
Е. Б. Артемьева, Н. С. Мурашова. — Новосибирск, 2011. — 172 с.
Серед рекомендованих до використання видань — навчальнометодичний посібник А. А. Соляник «Документоснабжение
библиотечных фондов» (2007).

286. 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.
Див. Іменний покажчик.
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287. 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.
Див. Іменний покажчик.

288. Бібліографознавство України (2006–2010) : наук.-допом.

бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка
України ; [уклад. Л. А. Кухар]. — Київ, 2012. — 231 с.
Див. Іменний покажчик.

289. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації

суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к
загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл.
І–ІV р. а. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Рубан А. І., Кучеря Т. Е.]. —
Київ, 2009. — Вип. 2. — 100 с. — (Серія «На допомогу професійній
самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 5).
У розділі «Формування інформаційних ресурсів бібліотек»
представлено праці А. А. Соляник.

290. Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001–2005) :

наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму
України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України», Харків. держ.
наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. О. А. Політова ; наук.
ред. М. С. Слободяник]. — Київ, 2008. — 235 с.
Див. Іменний покажчик.

291. Болдовський В. Дефініція та класифікація онлайнового

документа / В. Болдовський // Вісн. Кн. палати. — 2003. —
№ 6. — С. 30–32.
Тлумачення А. А. Соляник термінів «документні потоки»,
«документні масиви», «документні фонди» (с. 30).
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292. Бородин О. Р. Сто книг — это только начало : интервью из

первых уст / О. Р. Бородин ; интервью вел В. Г. Крикуненко
// Библиотека. — 2008. — № 5. — С. 1–4.
Про вихід у серії «Библиотекарь и время. XXI век» навчальнометодичного посібника А. А. Соляник «Документоснабжение
библиотечных фондов» (с. 3).

293. Брагіна Т. М. Проблеми розвитку неперервної культурно-

мистецької освіти в Харківській державній академії культури
/ Т. М. Брагіна // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури
України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2013. —
Вип. 42 (спецвип.), ч. 2. — C. 11–19.
Про роль науковців ХДАК — фундаторів напряму «соціальні
комунікації» (серед них — А. А. Соляник) у розвитку системи
неперервної освіти ХДАК (с. 17).

294. Васильченко М. П. Основні етапи розвитку Харківської наукової

школи бібліотечного фондознавства / М. П. Васильченко,
Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вісн. Харків. держ. акад.
культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ.
акад. культури. — Харків, 2011. — Вип. 34. — C. 98–107.
Про А. А. Соляник як представника Харківської наукової школи
бібліотечного фондознавства (с. 104).

295. Васильченко М. П. Український бібліотекознавець і педагог :

[Євген Петрович Тамм] / Микола Васильченко, Віктор Сєдих,
Наталія Тамм (Янович) // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 5. —
C. 38–41.
Про наукову школу, сформовану Є. П. Таммом. Серед її
представників — А. А. Соляник (с. 39–40).

296. Васильченко Н. П. Этапы большого пути / Н. П. Васильченко

// Науч. и техн. б-ки. — 2008. — № 6. — С. 62–68. — Библиогр.:
12 назв. — Рец. на кн.: Эволюция библиотечного фондоведения :
[монография] / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко,
А. А. Соляник. — М. : ФАИР, 2007. — 687 с. — (Специальный
издательский проект для библиотек).
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297. Вергунов В. Інноваційна діяльність — запорука успішного

розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських
бібліотек / Віктор Вергунов // Бібл. вісн. — 2014. — № 1. — C. 3–7.
Про погляди А. А. Соляник на бібліотечні інновації, їх ознаки,
види, викладені у статті «Наукові дослідження як чинник розвитку
бібліотечних інновацій» (2012).

298. Віват, Академіє! Вип. 4. 2006–2008 : до 80-річчя Харків. держ.

акад. культури : дайджест / М-во культури і туризму України,
Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко,
О. М. Левченко ; наук. ред. С. В. Євсеєнко ; передм.
В. М. Шейка]. — Харків, 2009. — 198 с.
Про А. А. Соляник — С. 52–53, 100–101.

299. Владимиров В. А. Профессиональные форумы / Валерий

Александрович Владимиров // Мир библиогр. — 2005. — № 5. —
С. 54–60.
Про участь А. А. Соляник у міжнародній науковій конференції
«Библиотечное дело – 2005: деятельность библиотек и развитие
информационной культуры общества», Москва, 20–22 квітня
2005 р. (с. 57).

300. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Інформаційний моніторинг

документного потоку як складова бібліотечно-інформаційного
сервісу / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. Нац. б-ки
України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2002. — Вип. 9. — С. 113–
120.
Про зміст поняття «інформаційний моніторинг» стосовно
документного потоку в навчальному посібнику А. А. Соляник
«Документні потоки та масиви» (с. 115).

301. Воскобойнікова-Гузєва

О. В. Розвиток прикладних і
теоретичних аспектів українського бібліотекознавства:
проблеми та перспективи / О. В. Воскобойнікова-Гузєва
// Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна
діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали IV
Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 2007 р. / Держ.
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акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ.
діяльності. — Київ, 2007. — С. 72–74.
Результати багаторічних теоретичних досліджень різних
аспектів бібліотечно-інформаційної діяльності відбито в
докторських дисертаціях за спеціальністю 07.00.08 «Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство». Серед них — дисертація
А. А. Соляник «Система документопостачання фондів бібліотек
України: теоретико-методологічний аспект» (2007).
302. Гареев К. Узы, соединяющие людей / К. Гареев // Еженедельник

2000. — 2011. — 28 окт. — С. 5.

Про участь А. А. Соляник у науково-практичній конференції «От
XIX до ХХI в.: трансформация библиотек в контексте развития
общества» (ХДНБК, 2011).
303. Горбенко Н. А. Основні напрями дослідження документного

потоку з педагогіки в Україні / Н. А. Горбенко // Наук. пр. Держ.
наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України :
[зб. наук. пр.]. — Київ, 2008. — Вип. 1 : Науково-інформаційне
забезпечення освітянської галузі України. — С. 92–101.
Теоретичне знання про документний потік представлене у
вигляді дослідження ознак, властивостей, функцій, розробки підходів
до структурування та у виявленні і вивченні закономірностей
функціонування. Ці та інші теоретичні питання досліджувала
зокрема А. А. Соляник (с. 93, 94, 97).

304. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління

суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект :
[монографія] / Тетяна Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2014. — 184 с.
Про А. А. Соляник як представника документального підходу в
бібліотекознавстві (с. 15).

305. Гранчак Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як

соціального інституту / Тетяна Гранчак // Бібл. вісн. — 2012. —
№ 5. — C. 20–26.
Про відстоювання А. А. Соляник документального підходу в
бібліотекознавстві (с. 23).
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306. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України:

зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві :
автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
/ Давидова Ірина Олександрівна ; Харків. держ. акад. культури. —
Харків, 2008. — 51 с.
Для з’ясування причин гальмування і механізмів прискорення
інноваційних змін у діяльності бібліотечного соціального інституту
продуктивним виявився розгляд кадрових питань, які грунтовно
висвітлені в дослідженнях українських учених (Соляник А. А. та ін.).

307. Демчина Л. І. Документальна комунікація як детермінанта

змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л. І. Демчина
// Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / М-во
культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури. —
Харків, 2007. — Вип. 19. — C. 113–123.
На думку деяких учених-документознавців, документ є засобом
(каналом) передачі інформації, якщо розглядати його як елемент
комунікаційного процесу в цілому, або джерелом інформації, якщо
розглядати його з позиції реципієнта. Аналогічні погляди обстоює
А. А. Соляник (с. 115).

308. Демчина Л. І. Інтеграційні засади формування дисциплін

документально-комунікаційного циклу / Л. І. Демчина
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. —
2013. — № 3. — C. 37–43.
Про внесок А. А. Соляник у розбудову навчальних дисциплін
документно-комунікаційного циклу, у становлення та розвиток
документології як наукової та навчальної дисципліни (с. 39–40).

309. Демчина Л. І. Інформаційний супровід навчального посібника

«Документально-інформаційні комунікації» / Л. І. Демчина
// Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / М-во
культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків,
2012. — Вип. 38. — C. 81–89.
Наголошується, що багато корисного матеріалу було запозичено
зокрема з навчального посібника А. А. Соляник «Документні потоки
та масиви» (с. 85).
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310. Демчина Л. І. Реформування змісту вищої бібліотечно-

інформаційної освіти в контексті документологічної парадигми
/ Любов Демчина // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 3. — С. 28–31.

Погляди А. А. Соляник на документ як засіб передачі інформації
(комунікат) у системі документальних комунікацій (с. 28).
311. Денисенко С. О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек

регіону в умовах інформатизації : автореф. дис. ... канд. пед.
наук : [спец.] 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство» / Денисенко Світлана Олександрівна ;
Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2003. — 20 с.
Для розробки теми велике значення мають праці українських
авторів, які обгрунтовують провідне значення фондів як
документної бази краєзнавчої діяльності бібліотек. Серед авторів —
А. А. Соляник.

312. Дерлеменко В. Блискучий результат продуктивності наукової

школи / Віталій Дерлеменко // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 4. —
С. 12–13. — Рец. на кн.: Эволюция библиотечного фондоведения :
[монография] / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ;
под ред. Ю. Н. Столярова. — М. : ФАИР, 2007. — 687 с. —
(Специальный издательский проект для библиотек).

313. Доктора и кандидаты наук, подготовленные Ю. Н. Столяровым

// Юрий Николаевич Столяров : биобиблиогр. указ. : к 70-летию
со дня рождения / [отв. ред. С. Г. Антонова] ; Науч. центр исслед.
истории кн. культуры РАН при НПО «Изд-во «Наука». — М.,
2008. — С. 74, 78.
Серед кандидатів наук, підготовлених Ю. М. Столяровим,
названо ім’я А. А. Соляник (с. 79).

314. Документологія : метод. рек. до самост. роботи для

студентів базового напряму 020105 «Культура» спец. 6.020105
«Документознавство та інформаційна діяльність» / [уклад.
Л. П. Воєводіна]. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. —
21 с.
Методичні рекомендації містять тематику теоретичного курсу
«Документологія». У контексті даної теми заслуговує актуалізації
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також питання, що стосується тенденцій формування дисциплін
документознавчого циклу. У зв’язку з цим доречно звернутися до
матеріалів статті А. Соляник та Н. Кушнаренко «Концептуальні
засади викладання дисциплін документознавчого циклу».
315. Документологія : навч.-метод. посіб. для студентів вищ.

навч. закл. напряму 8.020105 «Документознавство та інформ.
діяльність» / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт.
ун-т, Каф. документал. комунікацій ; [авт.-уклад. Г. М. ШвецоваВодка]. — Рівне, 2011. — 111 с.
Визначення термінів «документний масив», «документний
потік», «документний ресурс», «документний фонд» подано
за навчальним посібником А. А. Соляник «Документні потоки
та масиви». У списку літератури до курсу подано її праці з
документознавства.

316. Друковані праці викладачів та співробітників Харківської

державної академії культури (1947–1998) : бібліогр. покажч.
/ Харків. держ. акад. культури ; [уклад.: С. В. Євсеєнко,
О. М. Онуфрієва, Т. С. Раскіна, С. В. Рудім, Т. О. Шикаленко ;
за ред. І. О. Вовченко, В. К. Удалової, І. М. Фоменка]. — Харків :
ХДАК, 2000. — С. 284–286.
Бібліографія праць А. А. Соляник, опублікованих у 1989–1998 рр.

317. Друковані праці викладачів та співробітників Харківської

державної академії культури (1999–2003). [У 2 ч.]. Ч. 1 :
бібліогр. покажч. / Харків. держ. акад. культури ; [уклад.:
С. В. Євсеєнко, Г. М. Лях, О. М. Онуфрієва, Т. О. Шикаленко ;
за ред. Л. П. Семененко]. — Харків : ХДАК, 2004. — С. 146–150.
Бібліографія праць А. А. Соляник, опублікованих у 1999–2003 рр.

318. 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. — С. 195–199.
Бібліографія праць А. А. Соляник, опублікованих у 2004–2008 рр.
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319. Дубова С. Стан наукової розробленості проблеми підготовки

документознавців для сфери державного управління / Світлана
Дубова // Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 6. — C. 21–24.
Проаналізовано документальний потік публікацій з означеної
теми і виділено ключові проблеми, які розглядалися в працях
науковців за період 1997–2008 рр. У період 2001–2003 рр. на особливу
увагу, як вважає автор, заслуговує публікація А. А. Соляник
(у співавт. з Н. М. Кушнаренко) «Концептуальні засади викладання
дисциплін документознавчого циклу» (2001) (с. 22).

320. Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті

/ Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ,
2009. — 530 с.
У 10 розділі розкривається новий етап розбудови бібліотечної
справи, початок інформатизації та розвиток бібліотек у незалежній
Україні (1990-ті рр.). Навчальна база в цей період поповнюється
новими підручниками і посібниками. Серед них навчальний посібник
А. А. Соляник «Документні потоки та масиви» (2000 р.).

321. Дурєєва Т. А. Розвиток навчального середовища в умовах

трансформації педагогічних технологій у системі бібліотечноінформаційної освіти / Т. А. Дурєєва // Вісн. Харків. держ. акад.
культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України,
Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2006. — Вип. 17. —
C. 145–153.
Підкреслюється, що хоча педагогічні технології в професійній
бібліотечній освіті як такі ще не були об’єктом спеціального
дослідження, основні аспекти можна знайти в працях деяких
українських бібліотекознавців (Соляник А. А. та ін.) (с. 146).

322. Захарчук

Т. В. Чем богаты... Что есть на рынке
профессиональной книги / Татьяна Викторовна Захарчук
// Соврем. б-ка. — 2009. — № 2. — C. 150–154.
Згадується А. А. Соляник як один з авторів фундаментальної
монографії «Эволюция библиотечного фондоведения», де узагальнена
теорія і методика фондознавства як навчальної та наукової
дисципліни (с. 150).
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323. Захист

дисертацій у Харківській державній академії
культури / підгот. Л. Прокопенко // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 4. — С. 90–91.
Про захист докторської дисертації А. А. Соляник.

324. Захист

дисертацій у Харківській державній академії
культури / підгот. О. А. Політова // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. — 2010. — № 1. — C. 68–74.
Про захист кандидатської дисертації Коваленко І. П. Науковий
керівник — Соляник А. А. (с. 73).

325. Здановська

В. 105-та річниця заснування відділу
бібліотекознавства Харківської державної наукової бібліотеки
імені В. Г. Короленка : [відбулися міжнар. наук. читання
«Перший у країні відділ бібліотекознавства: до 105-ї річниці
заснування»] / В. Здановська // Бібл. вісн. — 2008. — № 4. —
С. 51–52.
Про участь А. А. Соляник у читаннях з доповіддю «Витоки
започаткування професійної підготовки бібліотечних кадрів у
Харкові».

326. Златкова П. Уникална книга за развитието на науката

за библиотечния фонд / Пламена Златкова // Трудове на
специализираното висше училище по библиотекознание и
информационни технологии. — [София], 2008. — Т. 7. —
C. 8–16. — Рец. на кн.: Эволюция библиотечного фондоведения :
[монография] / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ;
под ред. Ю. Н. Столярова. — М. : ФАИР, 2007. — 687 с. —
(Специальный издательский проект для библиотек).

327. Інноваційна діяльність бібліотек [Електронний ресурс] :

програма Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–10 листоп.
2011 р. / Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України, Наук.техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України «КПІ». —
Київ, 2011. — Режим доступу: ula.org.ua/fileadmin/.../Program_
conference_ULA_2011_right2.doc. — Назва з екрана.
Участь А. А. Соляник у конференції.
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328. Каїді В. В. Комплектування фондів бібліотек України

електронними виданнями / В. В. Каїді // Вісн. Харків. держ.
акад. культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків.
держ. акад. культури. — Харків, 2014. — Вип. 42. — C. 214–222.
Як теоретичне підгрунтя для проведення аналізу комплектування
бібліотек вищих навчальних закладів України електронними
виданнями використано монографію А. А. Соляник «Система
документопостачання бібліотечних фондів: закономірності
розвитку».

329. Капустіна Н. Бібліотечна молодь: погляд у майбутнє :

(підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції)
/ Наталія Капустіна, Каміль Гарєєв // Бібл. форум України. —
2010. — № 2. — C. 26–29.
Про виступ А. А. Соляник з доповіддю «Резерви модернізації вищої
бібліотечно-інформаційної освіти» на Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Короленківські читання – 2009» (с. 27).

330. Капустіна

Н. Взаємодія та партнерство бібліотек у
регіональному інформаційному просторі / Наталія Капустіна
// Бібл. форум України. — 2013. — № 2. — C. 28–31.
Про виступ А. А. Соляник на Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Короленківські читання – 2012» (с. 29).

331. Карпенко О. О. Трансформація навчальної книги в умовах

інформатизації вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед.
наук [спец.] 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство» / Карпенко Олена Олексіївна ; Харків.
держ. акад. культури. — Харків, 2005. — 20 с.

Підгрунтям для розробки теоретичних засад інтеграції
навчальної книги до інформаційного середовища вищої бібліотечноінформаційної освіти стали праці вітчизняних учених (зокрема
праці А. А. Соляник), в яких обгрунтовуються вимоги до сучасних
бібліотечно-інформаційних фахівців в умовах спрямованості освіти
на модульність, креативність, самоосвіту.
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332. Карташов

Н.
С.
Международные
сравнительнобиблиотековедческие исследования / Н. С. Карташов // Науч. и
техн. б-ки. — 2000. — № 10. — C. 16–32.
Про порівняльне дослідження історії та сучасного стану
постачання бібліотек обов’язковим примірником у різних країнах
світу, проведене А. А. Соляник (с. 20–21).

333. Кафедра документознавства // Харківська державна академія

культури : до 70-річчя з дня заснування : [монографія] / [авт.
кол.: В. М. Шейко, М. В. Дяченко, Т. В. Бутько, А. Ф. Воловик,
І. В. Зборовець, В. З. Фрадкін ; наук. ред.: В. М. Шейко,
М. В. Дяченко, Н. М. Кушнаренко]. — Харків, 2000. — С. 96–100.
Про діяльність А. А. Соляник на кафедрі (с. 99).

334. Кафедра документознавства та книгознавства [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/Facs_Kaf/
BI_dk.html. — Назва з екрана.
Про діяльність А. А. Соляник на кафедрі документознавства та
книгознавства.

335. Кафедра документознавства та книгознавства [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/
bibliotekoznavstvo/dokument. — Назва з екрана.
Про діяльність А. А. Соляник на кафедрі документознавства та
книгознавства.

336. Кафедра книгознавства та фондознавства // Харківська

державна академія культури : до 75-річчя з дня заснування :
[монографія] / [авт. кол.: В. М. Шейко, М. В. Дяченко,
Н. М. Кушнаренко, М. М. Каністратенко]. — Харків, 2004. —
С. 85–89.
Про діяльність А. А. Соляник на кафедрі (с. 88–89).

337. Кафедра книгознавства та фондознавства // Харківська

державна академія культури : до 80-річчя з дня заснування :
монографія / [авт. кол.: В. М. Шейко, М. М. Каністратенко,
Н. М. Кушнаренко, А. О. Рижанова, Ю. О. Петруня,
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З. І. Алфьорова, О. М. Білик, Т. В. Большакова, І. О. Борис,
О. А. Гаврюшенко, Б. М. Колногузенко, А. А. Соляник,
В. Ю. Степанов та ін.] ; М-во культури і туризму України, Харків.
держ. акад. культури. — Харків, 2009. — С. 67–70.
Про діяльність А. А. Соляник на кафедрі (с. 69–70).
338. Клочан Ю. Дні науки в Академії культури / Ю. Клочан

// Бурсац. узвіз. — 2011. — Січ. — С. 6.

Про участь А. А. Соляник в організації міжнародної наукової
конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні
стратегії розвитку» (листопад 2010 р.).
339. Клюев В. К. Итоги академического года / В. К. Клюев

// Библиография. — 2008. — № 2. — С. 138–140.

Про результати роботи відділення «Бібліотекознавство»
Міжнародної академії інформатизації при ООН за 2007 р.
Під грифом відділення опубліковано зокрема монографію
Ю. М. Столярова, Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник «Эволюция
библиотечного фондоведения».
340. Клюев В. К. Представительное собрание академического

ареопага : [о деятельности отделения «Библиотековедение»
Междунар. акад. информатизации при ООН в 2007 г.]
/ В. К. Клюев // Мир библиогр. — 2008. — № 3. — С. 84–87.
На зборах відділення була представлена монографія
Ю. М. Столярова, Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник «Эволюция
библиотечного фондоведения» (М., 2007) (с. 85).

341. Коваленко І. П. Комунікаційні засоби формування правової

культури бібліотечних фахівців : автореф. дис. ... канд.
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Коваленко Ірина
Павлівна ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2010. — 21 с.
Теоретичною базою для розроблення концептуальних засад
формування правової культури бібліотечних фахівців на основі
застосування цілісної системи комунікаційних засобів стали
ідеї сучасних вітчизняних та російських науковців. Серед них —
А. А. Соляник.
82

342. Коваленко І. П. Система комунікаційних засобів формування

правової культури бібліотечних фахівців / Ірина Коваленко
// Вісн. Кн. палати. — 2011. — № 3. — C. 35–37.
Як фундаментальне підгрунтя для з’ясування комунікаційної
сутності формування правової культури названі праці А. А. Соляник
(с. 35).

343. Ковальчук

Г. И. Украинские публикации в сборнике
«Книга. Исследования и материалы»: к 50-летию издания
/ Ковальчук Г. И. // Библиотеки национальных академий
наук: проблемы функционирования, тенденции развития :
науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет
директоров науч. б-к и информ. центров. — Киев, 2009. —
Вып. 7. — C. 347–361.
Згадується А. А. Соляник як автор публікації «Электронное
документоснабжение библиотек» (2005).

344. Колесникова

Т. О. Комунікаційні моделі діяльності
бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації : автореф. дис. ... канд.
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 «Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Колесникова
Тетяна Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ.
акад. культури. — Харків, 2012. — 22 с.
Про висвітлення документально-комунікаційних моделей у
працях А. А. Соляник.

345. Концепції

сучасного документознавства : навч.-метод.
посіб. для студентів вищ. навч. закл. напряму 8.020105
«Документознавство та інформ. діяльність» / М-во освіти і
науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, каф. документал.
комунікацій ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. — Рівне : РДГУ,
2010. — 120 с.
Про Харківську школу документознавства та одного з її
представників — А. А. Соляник (с. 9). У додатку «Список публікацій
до історіографії документознавства» представлено також її праці.

346. Короленківські читання – 2012. Взаємодія та партнерство

бібліотек

у

регіональному
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інформаційному

просторі

[Електронний ресурс] : 11 жовт. 2012 р. у ХДНБ ім. В. Г. Короленка
відбулася XV всеукр. наук.-практ. конф. — Режим доступу:
http://korolenko.kharkov.com/korolenko_2012/Korol-12.htm. —
Назва з екрана.
Про участь А. А. Соляник у конференції.
347. Коханова І. О. Харківська наукова документологічна школа

/ І. О. Коханова // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук.
пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. —
Харків, 2011. — Вип. 34. — C. 264–272.
Погляди на документологію як науку представниці Харківської
наукової документологічної школи А. А. Соляник (с. 268–271).

348. Кунанець

Н. Благодійні джерела формування фондів
наукових книгозбірень м. Львова в кінці ХІХ — на початку
ХХ ст. / Н. Кунанець // Бібл. планета. — 2010. — № 3. — C. 12–16.
Про А. А. Соляник як дослідника системи документопостачання
фондів бібліотек України (с. 12).

349. Кушнаренко Н. М. Вища бібліотечна освіта України в контексті

гендерного підходу / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харків. держ.
акад. культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків.
держ. акад. культури. — Харків, 2014. — Вип. 43. — C. 69–78.
Про А. А. Соляник як декана факультету бібліотекознавства та
інформатики ХДАК (с. 72–74, 76).

350. Кушнаренко Н. М. Внесок Л. Б. Хавкіної в розвиток

бібліотечного фондознавства / Н. М. Кушнаренко // Українське
бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня
народж. Л. Б. Хавківної : 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. 7–12.
Найбільш цілісне уявлення щодо наукового доробку Л. Б. Хавкіної
в царині бібліотечного фондознавства подано в монографії
Ю. М. Столярова, Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник «Эволюция
библиотечного фондоведения» (2007).
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351. Кушнаренко Н. М. Новий етап інституалізації науки

про документ / Наталя Кушнаренко // Студії з архівної
справи та документознавства / Укр. НДІ архів. справи та
документознавства, Європ. ун-т. — Київ, 2004. — Т. 12. —
С. 126–130.
Про відстоювання А. А. Соляник назви «документознавство» для
узагальнюючої науки про документ.

352. Кушнаренко Н. М. Соціальні комунікації в науковій проекції:

дискурс креативності / Н. М. Кушнаренко // Освіта, культура
та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали
міжнар. наук. конф., 22–23 листоп. 2007 р. / М-во культури і
туризму України, Харків. держ. акад. культури, Акад. мистецтв
України. — Харків, 2007. — С. 203–205.
Про ініціювання провідними фахівцями ХДАК (серед них —
А. А. Соляник) нової наукової галузі «Соціальні комунікації».

353. 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. : до 125-річчя Харків. держ. наук. б-ки
ім. В. Г. Короленка / М-во культури України, Харків. держ. наук.
б-ка ім. В. Г. Короленка. — Харків, 2011. — C. 31–47.
Про А. А. Соляник як представника Харківської бібліотечної
школи (с. 33, 40–43, 45).

354. Кушнаренко Н. Н. Дело жизни : [интервью] / Наталья

Николаевна Кушнаренко ; беседовала Ирина Александровна
Шевченко // Вестник БАЕ. — 2011. — № 1. — C. 93–94.
Про А. А. Соляник як ученого та викладача-професіонала, її внесок
у розробку проблем фондознавства (с. 94).

355. Лесюк О. В. Бібліометрична діагностика розвитку книжкового

потоку з митної справи України у 1991–2009 роках / Ольга
Лесюк // Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 11. — C. 7–10.
Згадується А. А. Соляник як один з вітчизняних дослідників
розвитку документних потоків (с. 8).
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356. Лесюк

О.
В.
Бібліотечно-інформаційний
сегмент
комунікаційного середовища митної справи України : стратегії
формування : автореф. 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. — 20 с.
Науковому обгрунтуванню стратегій формування бібліотечноінформаційного сегмента комунікаційного середовища сприяли
зокрема дослідження А. А. Соляник.

357. Литвин С. Х. Сучасний стан наукової розробки проблем

документознавства / С. Х. Литвин // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3/4. — C. 4–9.
Про внесок А. А. Соляник у розбудову документології як навчальної
та наукової дисципліни (с. 5).

358. Литвинова Л. А. Розвиток книгознавства, бібліотекознавства,

бібліографознавства: бібліометричний аналіз авторефератів
(1994–2012) [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
ht t p : / / h i s t a n s . c o m / L i b e r UA / Ly t v y n o v a R o z v K n _ 2 0 1 3 /
LytvynovaRozvKn_2013.pdf. — Назва з екрана.

Подаються показники підготовлених науковців вищої
кваліфікації докторами наук (зокрема А. А. Соляник), які захистили
дисертацію за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство» (1994–2012).
359. Лобузіна К. В. Бібліотечні технології як засіб управління

документальними інформаційними ресурсами суспільства
/ К. В. Лобузіна // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук.
пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. —
Харків, 2012. — Вип. 38. — C. 155–164.
Проаналізовано погляди А. А. Соляник на термін «документна
комунікація» (с. 156–157).

360. Лосиевский И. Я. Библиотечное фондоведение в прошлом,

настоящем и будущем / И. Я. Лосиевский // Унив. кн. — 2008. —
№ 9. — С. 34–36. — Рец. на кн.: Эволюция библиотечного
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фондоведения : [монография] / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко,
А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. — М. : ФАИР, 2007. —
687 с. — (Специальный издательский проект для библиотек).
361. Лохвицкая С. Л. Об эволюции библиотечного фондоведения

/ С. Л. Лохвицкая // Библиосфера. — 2008. — № 3. — С. 74–
76. — Рец. на кн.: Эволюция библиотечного фондоведения :
[монография] / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко,
А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. — М. : ФАИР, 2007. —
687 с. — (Специальный издательский проект для библиотек).

362. Макеєва І. Компетентність як складова професійної діяльності

співробітників бібліотек вищих навчальних закладів / Ірина
Макеєва // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 6. — С. 24–26.
Про висвітлення у працях А. А. Соляник концепції особистісно
орієнтованого професійного навчання бібліотекарів (с. 25).

363. Малик Г. Розвиток іншомовної компетенції документознавця

як імператив інтернаціоналізації освіти / Галина Малик // Рідна
шк. — 2007. — № 11/12. — С. 40–43.
Про розробку відомими педагогами-документознавцями (зокрема
А. А. Соляник) концепції української документно-інформаційної
освіти та використання цієї теоретичної бази як підгрунтя для
подальших досліджень (с. 40).

364. Матвієнко О. В. Інформаційна професія та інформаційна

освіта: сутність, зміст, проблеми / О. В. Матвієнко
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. —
2007. — № 1. — С. 70–77.
Про внесок А. А. Соляник у визначення понять «інформаційна
наука» та «інформаційний фахівець» (с. 74).

365. Мілясевич І. В. До дискусії з приводу назви основних

краєзнавчих каталогів ОУНБ / Мілясевич І. В. // Державна
історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя
заснування Держ. іст. б-ки України, 24–25 верес. 2009 р. / М-во
культури і туризму України, ДЗ «Нац. іст. б-ка України», Київ.
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нац. ун-т культури і мистецтв, Укр. центр культ. дослідж. —
Київ, 2009. — C. 130–134.
Про внесок А. А. Соляник у розробку поняття «зведений каталог
(картотека) місцевих видань», наповнення каталогу у праці «Про
підвищення інформативності каталогу місцевих видань обласної
універсальної наукової бібліотеки».
366. Мілясевич І. В. До питання про дефініцію назви «каталог

місцевих видань» та відбір матеріалу до нього / Ірина Мілясевич
// Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 6. — C. 13–16.
Про погляди А. А. Соляник на означену тему публікації — с. 13–14.

367. 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.
Виявлено декілька підходів до розуміння сутності бібліотеки в
сучасному бібліотекознавстві. Представником підходів «бібліотека як
соціально-комунікаційна структура» та «бібліотека як документнокомунікаційна структура» названо зокрема А. А. Соляник.
Про те ж саме: Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 6. — С. 18–19.

368. Мухамедьяров

Н.
Н.
Библиотека
в
социальнокоммуникационной системе формирования здорового образа
жизни : монография / Н. Н. Мухамедьяров. — Харьков : С.А.М.,
2011. — 223 с.
З метою обгрунтування ролі та місця бібліотеки в соціальнокомунікаційній системі формування здорового способу життя
проаналізовано перш за все праці тих українських та зарубіжних
учених, де бібліотека розглядається в контексті соціальнокомунікаційної парадигми. Зокрема — праці А. А. Соляник (с. 15, 18,
46, 47).

369. Новальська Т. В. Удосконалення кадрового складу бібліотек:

взаємодія навчальних закладів, установ та організацій
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бібліотечно-інформаційної галузі / Т. В. Новальська,
Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. — 2013. — № 3. — C. 4–8.
Про А. А. Соляник як декана єдиного в Україні факультету
бібліотекознавства та інформатики, який функціонує в ХДАК
(с. 5).
370. Онищенко О. Українські бібліотеки у 90-х роках ХХ ст.: основні

тенденції розвитку та напрями діяльності / Олексій Онищенко
// Книга в сучасній культурі України : у 2 т. : хрестоматія
/ Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [уклад.: Медведєва В. М.,
Ковальчук С. П.]. — Біла Церква, 2011. — Т. 1. — C. 267–287.
Навчальна база в цей період поповнюється новими підручниками
та посібниками, створеними вітчизняними авторами. Вийшов
друком навчальний посібник А. А. Соляник «Документні потоки та
масиви» (2000 р.) (с. 277).
Те ж саме див.: Бібл. вісн. — 2009. — № 3. — C. 18.

371. Паклин А. Г. Электронная доставка документов : [рек.

библиогр. указатель] / Алексей Геннадьевич Паклин // Мир
библиогр. — 2010. — № 6. — C. 32–40.
До покажчика увійшла публікація А. А. Соляник «Система
документопостачання
електронних
ресурсів
бібліотек:
організаційно-управлінський аспект» (с. 36).

372. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб.

/ Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. — Вид. 2-е, перероб. і доп. — Київ :
Ліра-К, 2009. — 430 с.
У розділі «Основні етапи становлення науки про документ»
названо вихід навчального посібника А. А. Соляник «Документні
потоки та масиви» (2000 р.) (с. 34).

373. Пальчук В. Е. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек

у забезпеченні владних структур України (90-ті роки ХХ —
початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій :
[спец.]
27.00.03
«Книгознавство,
бібліотекознавство,
бібліографознавство» / Пальчук Валентина Едуардівна ; Нац.
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акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. —
Київ, 2011. — 19 с.
Продуктивним для дослідження став соціокомунікаційний підхід,
розкритий у працях зарубіжних і вітчизняних науковців. Серед
них — А. А. Соляник.
374. 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.
Про збагачення харківськими вченими, зокрема А. А. Соляник, суті
соціокомунікаційного підходу в книгознавстві, бібліотекознавстві,
бібліографознавстві України (с. 38).

375. Петрова Л. Г. Соціально-економічні аспекти розвитку

бібліотек України в сучасних умовах : автореф. дис. ... д-ра
пед. наук : [спец.] 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство» / Петрова Людмила Григорівна ; Харків.
держ. акад. культури. — Харків, 2006. — 45 с.
У дослідженні використано наукові підходи до проблем
удосконалення бібліотечно-інформаційної освіти, викладені зокрема
у працях А. А. Соляник.

376. Плешкевич Е. А. Отечественное библиотечное фондоведение

в первом десятилетии ХХІ века: проблематика, результаты
развития / Евгений Александрович Плешкевич // Библиотечное
дело — ХХІ век : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка. — М., 2011. —
№ 2. — C. 125–141.
Про внесок А. А. Соляник у розробку еволюції фондознавства як
відносно автономної бібліотекознавчої дисципліни (с. 126).

377. Плужнікова Н. С. Питання якості формування та розвитку

первинних інформаційних ресурсів у Державній науковопедагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського
/ Н. С. Плужнікова, Л. М. Бондар // Наук. пр. Держ. наук.-пед.
б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : [зб. наук. пр.] / АПН
України. — Київ, 2008. — Вип. 1 : Науково-інформаційне
забезпечення освітянської галузі України. — С. 102–110.
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Науковим
підгрунтям
для
розв’язання
питань
формування галузевого документного фонду ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського стали зокрема праці А. А. Соляник (с. 103).
378. Політова О. А. Вивчення документальних потоків як

напрям документознавчих досліджень / О. П. Політова
// Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна
діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІ
Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19–21 трав. 2009 р. / М-во
культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і
мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. — Київ, 2009. —
C. 41–42.
В Україні вперше з документознавчих позицій розглянуто
сутнісні ознаки, методи аналізу та оцінки документальних потоків
у навчальному посібнику А. А. Соляник «Документні потоки та
масиви» (2007).

379. 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. / Держ. закл. «Нац. парлам.
б-ка України» ; [уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова]. —
Київ, 2010. — 168 с.
Про низку фондознавчих наукових розвідок А. А. Соляник,
представлених у розділі 10 «Бібліотечне фондознавство» (підрозділи
«Формування бібліотечних фондів» та «Збереження бібліотечних
фондів»).

380. Політова

О. Документально-інформаційний потік з
документознавчої професіології: структура, динаміка та
сучасні тенденції / Олена Політова // Вісн. Кн. палати. — 2012. —
№ 9. — C. 38–41.
Про розробку А. А. Соляник проблеми документознавчої
професіології (с. 39).

381. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 3 квітня 2014 р.
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[Електронний ресурс] : Наказ М-ва освіти і науки України від
15 квіт. 2014 р. № 455. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
ua/about-ministry/normative/2122-. — Назва з екрана.
Про утворення в Харківській державній академії культури
спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02. Голова ради — Соляник А. А.
382. Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] :
Наказ МОНмолодьспорту України від 25 листоп. 2011 р.
№ 1364. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/aboutministry/normative/592-. — Назва з екрана.
Соляник А. А. призначено головою підкомісії з питань
книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії.

383. Проценко Т. Електронна бібліотека як складова системи

бібліотечно-інформаційного забезпечення сімейних лікарів
/ Тамара Проценко // Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 6. — C. 28–31.
Про внесок А. А. Соляник у розробку проблеми трансформації
бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах інформатизації (с. 28).

384. Рева Л. Роль книговидання у розвитку міжнародних наукових

та культурних контактів : [під такою назвою в Москві пройшла
міжнародна наукова конференція] / Лариса Рева // Вісн. Кн.
палати. — 2005. — № 11. — С. 56.
Про участь А. А. Соляник у конференції.

385. Рекомендательный

список литературы «Готовимся к
аттестации» для сотрудников отдела формирования фондов
[Электронный ресурс] / Президентская библиотека Республики
Беларусь. — Режим доступа: http://preslib.org.by/upload/
Vist_2011/attest/komp.htm. — Загл. с экрана.
Серед рекомендованих видань — монографія Ю. М. Столярова,
Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник «Эволюция библиотечного
фондоведения» (2007), навчально-методичний посібник А. А. Соляник
«Документоснабжение библиотечных фондов» (2007).
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386. Репортажі з місць подій : святкування Всеукр. дня бібліотек

/ підгот. Ю. Набокіна // Студент. обрії. — 2006. — С. 2.

Про святкування Дня бібліотек у ХДАК. Організатор —
А. А. Соляник.
387. Савина Е. А. Тенденции формирования системы источников

комплектования фондов региональных вузовских библиотек
на рубеже ХХ и ХХI веков : автореф. дис. … канд. пед. наук :
спец. 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение» / Елена Александровна Савина ; Моск. гос. ун-т
культуры и искусств. — М., 2010. — 21 с.
Підкреслено, що цілісна історична картина наукових досліджень в
галузі бібліотечних фондів (витоки, розвиток, перспективи) вперше
в російському та українському бібліотекознавстві практично з
енциклопедичною повнотою представлена Ю. М. Столяровим,
Н. М. Кушнаренко та A. A. Соляник в монографії «Эволюция
библиотечного фондоведения» (2007).

388. Савина Е. А. Централизация не исключает инициативу : как

комплектуются фонды / Елена Александровна Савина // Мир
библиогр. — 2011. — № 3. — C. 13–18.
Про А. А. Соляник як провідного дослідника проблеми
документопостачання бібліотек (с. 16).

389. Сенченко М. «Віснику» — 15 / Микола Сенченко // Вісн. Кн.

палати. — 2011. — № 8. — C. 3–4.

Про А. А. Соляник як активного автора журналу «Вісник
Книжкової палати» (с. 3).
390. Слободяник

М.
С.
Основні
напрями
розвитку
документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. —
2012. — № 2. — C. 4–15.
Про внесок А. А. Соляник
документознавства (с. 5, 7, 10).

391. Слободяник

у

розвиток

українського

М. С. Тенденції розвитку українського
бібліотекознавства на зламі століть : [за матеріалами наук.допом. бібліогр. покажч. «Бібл. справа і бібліотекознавство
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України»] / М. С. Слободяник // Документознавство.
Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки,
освіти, практики : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,
Київ, 25–27 трав. 2010 р. / М-во культури і туризму України,
Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та
інформ. діяльності. — Київ, 2010. — C. 3–8.
Про обгрунтування перспективності документознавчого
напряму розвитку бібліотечної освіти в публікаціях А. А. Соляник
(с. 5).
392. Соляник Алла Анатоліївна // Вища школа Харківщини —

кращі імена. — Харків, 2008. — С. 25.

Дипломант у номінації «Науковець», 2006 р.
393. Стародубова

Н.
З.
Энциклопедия
библиотечного
фондоведения / Н. З. Стародубова // Книга. Исследования
и материалы : сборник / Рос. акад. наук и [др.]. — М.,
2008. — Вып. 88, ч. 2. — C. 245–248. — Рец. на кн.: Эволюция
библиотечного фондоведения : [монография] / Ю. Н. Столяров,
Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. — М. : ФАИР, 2007. — 680 с. —
(Специальный издательский проект для библиотек).

394. Створено спеціалізовані вчені ради // Бюл. ВАК України. —

2011. — № 2. — С. 21–30.

Про створення в Харківській державній академії культури
спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 з правом проводити захист
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі
спеціальностей 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій;
27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
(соціальні комунікації). Голова спецради — доктор педагогічних наук
А. А. Соляник (с. 30).
395. 100 лучших книг по библиотечному делу, библиографии,

информационной деятельности : каталог / сост.: Т. Захарчук,
Я. Саулова. — М. : Межрегион. библ. коллектор, 2011. — 40 с.
До каталогу ввійшла монографія Ю. М. Столярова,
Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник «Эволюция библиотечного
фондоведения» (с. 19).
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396. Столяров Ю. М. Фундаментальність документології як науки

/ Ю. М. Столяров // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук.
пр. / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад.
культури. — Харків, 2008. — Вип. 23. — С. 72–79.
Про підтримку А. А. Соляник ідеї П. Отле та Є. І. Шамуріна
називати загальну теорію документознавства документологією
(с. 77).

397. Столяров Ю. Н. Безопасность библиотечного фонда :

учеб.-практ. пособие / Ю. Н. Столяров ; М-во культуры Рос.
Федерации, Моск. гос. ун-т культуры и искусств [и др.]. — М. :
Литера, 2013. — 473 с. — (Современная библиотека).
Висловлюється вдячність Н. М. Кушнаренко та А. А. Соляник
за зроблені зауваження з низки методологічних і теоретичних
фондознавчих положень (с. 11).

398. Столяров Ю. Н. Библиотечное фондоведение за сто лет / Юрий

Столяров // Библиотечные фонды в границах века : общие
вопросы, комплектование, организация фонда, сохранность
/ [ред.-сост. Ю. Н. Столяров]. — М., 2013. — С. 7–38. —
(Столетья вестник беспристрастный : Юбилейная книжная
серия, посвященная 100-летию журнала «Библиотека» ; т. 2).
Значною подією для розвитку сучасного бібліотечного
фондознавства є вихід на початку XXI ст. монографій, навчальних
посібників, збірників наукових праць. Зокрема йдеться про
монографію Ю. М. Столярова, Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник
«Эволюция библиотечного фондоведения» (2007) (с. 32).

399. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие

/ Ю. Н. Столяров. — [2-е изд.]. — М. : Либерея, 2009. — 223 с.

Автор дякує всім, хто допоміг йому уточнити і розвинути
погляди з цієї тематики. Перш за все — Н. М. Кушнаренко та
А. А. Соляник (с. 6). Також згадується навчальний посібник
А. А. Соляник «Документні потоки та масиви» (с. 5).
400. Столяров

Ю. Н. Документология : учеб. пособие
/ Ю. Н. Столяров ; М-во культуры РФ, Моск. гос. ун-т культуры
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и искусств, Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. — Орел,
2013. — 369 с.
Про підтримку А. А. Соляник ідеї П. Отле та Є. І. Шамуріна
називати загальну теорію документознавства документологією
(с. 35).
401. Столяров Ю. Н. Закон адекватности библиотечного фонда

условиям внешней и внутренней среды / Ю. Н. Столяров
// Науч. и техн. б-ки. — 2010. — № 12. — C. 21–34.
Зокрема розкривається підхід А. А. Соляник до поділу середовища
на зовнішнє та внутрішнє (с. 33).

402. Столяров Ю. Н. Книжные издания по библиотечному

фондоведению последнего тридцатилетия: аналитический
обзор / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. — 2010. — № 8. —
C. 66–77.
Серед основних публікацій — праці А. А. Соляник: навчальнометодичний посібник «Документоснабжение библиотечных фондов»
та монографія «Система документопостачання бібліотечних
фондів: закономірності розвитку», монографія Ю. М. Столярова,
Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник «Эволюция библиотечного
фондоведения» (с. 68, 70–71).

403. Столяров Ю. Н. Кто есть кто в библиотековедении:

продолжение анализа на основе уточненного закона Брэдфорда
/ Ю. Н. Столяров // Книга. Исследования и материалы : сборник
/ Рос. акад. наук [и др.]. — М., 2010. — Вып. 92, ч. 1/2. — C. 87–100.
Можливість статистичного обчислення рейтингу вчених на
основі уточненого закону Бредфорда обгрунтована і проілюстрована
на матеріалах іменного і предметного покажчиків до монографії
Ю. М. Столярова, Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник «Эволюция
библиотечного фондоведения».

404. Столяров

Ю.

Н. Научно-практическая конференция,
посвященная
125-летию
Харьковской
библиотеки
им. В. Г. Короленко / Ю. Н. Столяров // Книга. Исследования
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и материалы : сборник / Рос. акад. наук [и др.]. — М., 2012. —
Вып. 95. — C. 157–160.
У виступі А. А. Соляник розкрито особливості міжнародних
зв’язків Харківської бібліотечної школи (с. 158).
405. Столяров Ю. Н. Новое слово в библиотечном фондоведении

/ Юрий Столяров // Вісн. Кн. палати. — 2005. — № 3. —
С. 8–9. — Рец. на кн.: Система документопостачання
бібліотечних фондів: закономірності розвитку : монографія
/ А. А. Соляник. — Харків : ХДАК, 2005. — 229 с.

406. Столяров Ю. Н. Освещение библиотековедческих проблем в

сборнике «Книга. Исследования и материалы» / Ю. Н. Столяров
// Книга. Исследования и материалы : сборник / Рос. акад. наук
[и др.]. — М., 2009. — Вып. 90, ч. 1/2. — C. 50–58.
Про актуальність статті А. А. Соляник «Электронное
документоснабжение библиотек», опублікованої у вип. 81 збірника
(c. 57).

407. Столяров Ю. Н. Почему документологическая дискуссия

не состоялась? / Ю. Н. Столяров // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 2. — С. 88–98.
Про внесок науковців ХДАК (серед них — А. А. Соляник)
у визначення місця книгознавства, бібліотекознавства та
бібліографознавства в Номенклатурі наукових спеціальностей
(с. 90).

408. Столяров Ю. Н. Юбилейное заседание Общетеоретической

секции : [аналит. обзор. докл., представленных на заседании
секции
«Библиотековедение,
библиографоведение
и книговедение» Междунар. конф. «Крым – 2011»]
/ Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. — 2012. — № 2. — C. 5–14.
Про А. А. Соляник як співавтора доповіді «Наукові школи
книгознавчого і бібліотечно-інформаційного профілю: ознаки
ідентифікації», виголошеної Н. М. Кушнаренко (с. 6).

409. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства :

бібліогр. покажч. (1997–2006) / М-во культури і туризму
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України, Держ. іст. б-ка України ; [підгот.: В. П. Кисельова,
Т. С. Кудласевич, І. С. Смілянець]. — Київ, 2007. — 118 с.
У розділах «Загальні питання краєзнавчої бібліотечної
діяльності», «Краєзнавчі фонди», «Краєзнавчий довідковобібліографічний апарат» представлено праці А. А. Соляник.
410. Тишевська-Шапошник О. Теоретичні основи сучасного

соціально-комунікативного знання / Ольга ТишевськаШапошник // Вісн. Кн. палати. — 2012. — № 9. — C. 28–31.
Про наукове осмислення А. А. Соляник соціальної комунікації у
праці «Когнітивна інституалізація наукових досліджень у галузі
соціальних комунікацій» (с. 30).

411. Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-допом.

бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ;
[уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова] ; наук. ред. та авт.
вступ. ст. М. С. Слободяник. — Київ, 2010. — 168 с.
У розділах «Історико-бібліотекознавчі дослідження», «Зарубіжне
бібліотекознавство», «Краєзнавча діяльність бібліотек» та
«Бібліотечна професіологія» наведено праці А. А. Соляник.

412. Українське документознавство (1991–2011) : наук.-допом.

бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка
України ; [уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред.
та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник]. — Київ : Нац. парлам. б-ка
України, 2012. — 175 с.
У розділах «Теорія і методологія документознавства», «Теорія
документа», «Документознавча професіологія» наведено праці
А. А. Соляник.

413. Факультет бібліотекознавства та інформатики // Харківська

державна академія культури : до 75-річчя з дня заснування :
[монографія] / [В. М. Шейко, М. В. Дяченко, Н. М. Кушнаренко,
М. М. Каністратенко]. — Харків, 2004. — С. 65–71.
Про А. А. Соляник — с. 69–70.

414. Факультет бібліотекознавства та інформатики // Харківська

державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування :
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монографія / [авт. кол.: В. М. Шейко, М. М. Каністратенко,
Н. М. Кушнаренко, А. О. Рижанова, Ю. О. Петруня,
З. І. Алфьорова, О. М. Білик, Т. В. Большакова, І. О. Борис,
О. А. Гаврюшенко, Б. М. Колногузенко, А. А. Соляник,
В. Ю. Степанов та ін.] ; М-во культури і туризму України, Харків.
держ. акад. культури. — Харків, 2009. — С. 57–60.
Про декана факультету А. А. Соляник.
415. Факультет бібліотекознавства та інформатики [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/Facs_
Kaf/F_BI.html. — Назва з екрана.
Про досягнення факультету на чолі з А. А. Соляник.

416. Цигічко Н. Феєрверк подій на ФБІ / Н. Цигічко // Бурсац.

узвіз. — 2011. — Жовт. — С. 4.

Про участь А. А. Соляник у науковій конференції «Харківська
бібліотечна наукова школа: від витоків до сьогодення», присвяченій
80-річчю заснування факультету бібліотекознавства та
інформатикм ХДАК.
417. Чепуренко Я. О. Державне забезпечення розвитку системи

обов’язкового примірника творів друку України (1917–1997) :
автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство» / Чепуренко Яна
Олексіївна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ,
1998. — 17 с.
Історію і сучасний стан місцевого обов’язкового примірника
документів розкрито в дисертаційному дослідженні та ряді
публікацій А. А. Соляник, що є джерелом вивчення краєзнавчої
функції системою обов’язкового примірника.

418. IV Форум молодых библиотекарей Луганщины «Книга.

Молодежь. Интеллект» [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-02-17-23-57/342009-06-02-17-14-16/470-1-iv-.html. — Загл. с экрана.
Про участь А. А. Соляник у форумі.
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419. Чуприна Л. Інформаційні ресурси НБУВ як джерело для

підготовки інформаційно-аналітичної продукції / Леонід
Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. —
2007. — Вип. 18. — С. 188–197.
Зокрема про зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на
якість і наповнення фондів бібліотек. Щодо електронних фондів,
то, на думку А. А. Соляник, віддалений доступ не можна розглядати
як спосіб документопостачання фонду (с. 194).

420. Шалиганова

А. Л. Идеал и реальность: к портрету
молодого библиотекаря научной библиотеки : (по
материалам исследования) / А. Л. Шалиганова // Українське
бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня
народження Л. Б. Хавківної : 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. 129–133.
Про участь А. А. Соляник у дискусії за «круглим столом» «Молодий
працівник ХДНБ ім. В. Г. Короленка» (с. 131).

421. Шалиганова А. Л. Нові стандарти професії : [про віртуальну

конференцію «Бібліотекар XXI ст.: нові стандарти професії»]
/ Алла Шалиганова // Бібл. форум України. — 2009. — № 1. —
С. 35–39.
Про участь А. А. Соляник у конференції (с. 36).

422. Швецова-Водка

Г. М. Бібліотека як документальна
комунікаційна система / Галина Швецова-Водка // Бібл. вісн. —
2011. — № 6. — C. 3–7.
Розглядаються погляди А. А. Соляник на видову класифікацію
документно-комунікаційних систем (с. 3–4).

423. Швецова-Водка Г. М. До питання про історію розвитку

документознавства : [зауваження та доповнення до викладу
«Основних етапів становлення знань про документ» у навч.
посіб. Ю. Палехи та Н. Леміш «Загальне документознавство»]
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/ Галина Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 7. —
С. 15–16.
Певним етапом в історії розвитку знань про документ названо
вихід навчального посібника А. А. Соляник «Документні потоки та
масиви» (2000).
424. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід.

термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — Київ :
Знання, 2011. — 319 с.
Визначення термінів «документний масив», «документний
потік», «документний ресурс», «документний фонд» подано за
навчальним посібником А. А. Соляник «Документні потоки та
масиви» (с. 63).

425. Швецова-Водка

Г. М. Місце книги у соціальному
комунікаційно-інформаційному процесі : [з монографії
Г. М. Швецової-Водки «Документ і книга в системі соціальних
комунікацій»] / Галина Швецова-Водка // Книга в сучасній
культурі України : у 2 т. : хрестоматія / Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв ; [уклад.: Медведєва В. М., Ковальчук С. П.]. — Біла
Церква, 2011. — Т. 1. — C. 387–398.
Про погляди А. А. Соляник на місце книги в системі документальної
комунікації (с. 390).

426. Швецова-Водка Г. М. Міцне наукове підгрунтя бібліотечного

документопостачання / Галина Швецова-Водка // Вісн. Кн.
палати. — 2005. — № 4. —С. 12–13. — Рец. на кн.: Система
документопостачання бібліотечних фондів: закономірності
розвитку : монографія / А. А. Соляник. — Харків : ХДАК,
2005. — 229 с.

427. Швецова-Водка Г. М. Складові системи документальних

комунікацій / Галина Швецова-Водка // Бібл. вісн. — 2011. —
№ 1. — C. 37–42.
Зокрема
розглядаються
складові
документальнокомунікаційних систем у визначенні А. А. Соляник (с. 41).
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428. Швецова-Водка

Г. М. Тісна співпраця з Книжковою
палатою — надійний вектор поступального руху книгознавчої
науки / Галина Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. — 2011. —
№ 8. — C. 5–7.
Про публікації автора статті в журналі «Вісник Книжкової
палати». Наголошено, що рецензії, написані для «Вісника…»,
присвячено виданням, достатньо вагомим для того, щоб бути
відзначеними науковим співтовариством. Одна з рецензій — на
монографію А. А. Соляник «Система документопостачання
бібліотечних фондів: закономірності розвитку».

429. Швецова-Водка

Г. Н. Библиотечное фондоведение: от
истоков до расцвета / Г. Н. Швецова-Водка // Науч. и техн.
б-ки. — 2008. — № 10. — С. 58–65. — Рец. на кн.: Эволюция
библиотечного фондоведения : [монография] / Ю. Н. Столяров,
Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. —
М. : ФАИР, 2007. — 687 с. — (Специальный издательский проект
для библиотек).

430. Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии :

[науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. — М., 2010. —
381 с. — (Серия «Современная библиотека» ; вып. 65).
Розглядаючи питання теорії документа з позиції теорії
соціальної комунікації (ноокомунікології), автор детально аналізує
погляди А. А. Соляник на сутність та функції документа (с. 99, 100,
115). Певним етапом в історії розвитку знань про документ названо
вихід навчального посібника А. А. Соляник «Документні потоки та
масиви» (2000).

431. Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб.

пособие / Г. Н. Швецова-Водка. — М. : Рыбари ; Киев : Знання,
2009. — 487 с.
Про погляди А. А. Соляник на місце книги в системі
документальної комунікації (с. 282).

432. Швецова-Водка Г. Н. Система документальных коммуникаций

/ Г. Н. Швецова-Водка // Науч. и техн. б-ки. — 2011. — № 6. — C. 5–18.
Про внесок А. А. Соляник у розвиток терміносистеми
документних комунікацій (с. 14–17).
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433. Шейко В. М. Вісімдесят років служіння українській культурі

та мистецтву : [Харківська державна академія культури]
/ В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
// Культура України : зб. наук. пр. : до 80-річчя Харків. держ.
акад. культури / М-во культури і туризму України, Харків. держ.
акад. культури [та ін.]. — Харків, 2009. — Вип. 27. — C. 5–13.
Про А. А. Соляник як одного з провідних науковців ХДАК (с. 10–12).

434. Шейко В. М. 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 А. А. Соляник як представника групи наукових шкіл ХДАК
бібліотечно-інформаційного спрямування, що перебувають на
стадії становлення, та учасника реалізації інноваційного наукового
проекту ХДАК — запровадження наукової галузі «Соціальні
комунікації» (с. 44, 46).

435. 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. / М-во культури
України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2011. —
Вип. 34. — C. 4–18.
Про А. А. Соляник як представника групи наукових шкіл ХДАК
бібліотечно-інформаційного спрямування, що перебувають на
стадії становлення, та учасника реалізації інноваційного наукового
проекту ХДАК — запровадження наукової галузі «Соціальні
комунікації» (с. 10, 11, 17).

436. Шейко В. М. Перспективи розвитку соціальних комунікацій

як нової наукової галузі / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко
// 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 ;
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Акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — Харків, 2009. —
Ч. 1. — C. 3–8.
Про участь А. А. Соляник у розробці й оприлюдненні
переліку наукових спеціальностей, проектів паспортів, формул
спеціальностей і напрямів досліджень наукової галузі «Соціальні
комунікації» (с. 6).
437. Шейко В. М. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої

кваліфікації в Харківській державній академії культури / Василь
Шейко, Микола Каністратенко, Наталя Кушнаренко // Вісн. Кн.
палати. — 2011. — № 6. — C. 20–23.
Зокрема йдеться про наукові школи ХДАК, одну з яких очолює
А. А. Соляник (с. 22).

438. Шейко В. М. Провідний центр вищої культурологічно-

мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні : [до
80-річчя Харківської державної академії культури] / Василь
Шейко, Микола Каністратенко, Наталія Кушнаренко // Вісн. Кн.
палати. — 2009. — № 8. — C. 22–26.
Про А. А. Соляник як одного з провідних науковців ХДАК (с. 23–25).

439. Шейко В. М. Репродуктивний підхід до підготовки науково-

педагогічних кадрів у Харківській державній академії культури
/ В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
// Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України,
Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2012. — Вип. 39. —
C. 162–172.
Про А. А. Соляник як одного з провідних науковців ХДАК, її активну
участь у розробці другого видання робочих програм кандидатських
іспитів з наукової галузі «27 – соціальні комунікації» (с. 169–170).

440. Шейко В. М. Рефлексія розвитку Харківської державної академії

культури: 2007–2011 рр. / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко,
Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук.
пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. —
Харків, 2012. — Вип. 37. — C. 67–76.
Про А. А. Соляник як наукового керівника загальноакадемічної
НДР «Документально-комунікаційні структури суспільства:
інноваційні стратегії розвитку» (с. 74).
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441. Шейко В. М. Тенденції розвитку Харківської державної

академії культури напередодні 80-річчя свого функціонування
/ В. М. Шейко // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук.
пр. : до 80-річчя Харків. держ. акад. культури / М-во культури і
туризму України, Харків. держ. акад. культури, Акад. мистецтв
України, Ін-т культурології. — Харків, 2009. — Вип. 25. — C. 4–17.
Про А. А. Соляник як одного з провідних науковців ХДАК (с. 13–14).

442. Шейко В. М. Трансформація освітніх процесів у Харківській

державній академії культури у 2011/2012 навчальному році
/ В. М. Шейко // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук.
пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. —
Харків, 2012. — Вип. 37. — C. 4–29.
Про А. А. Соляник як наукового керівника загальноакадемічної
НДР «Документально-комунікаційні структури суспільства:
інноваційні стратегії розвитку» (с. 14).

443. Шейко В. М. Харківська державна академія культури: модерні

здобутки та перспективи / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко,
Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук.
пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. —
Харків, 2012. — Вип. 36. — C. 75–86.
Про розробку в ХДАК загальноакадемічної НДР «Документальнокомунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії
розвитку» (науковий керівник — А. А. Соляник) (с. 80).

444. Шейко В. М. Харківська державна академія культури —

науковий центр культурології та соціальних комунікацій в
Україні / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
// 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
[та ін.]. — Харків, 2011. — C. 7–10.
Про А. А. Соляник як представника однієї з наукових шкіл ХДАК (с. 9).

445. Шейко В. М. ХДАК — науково-освітній центр культурно-

мистецького профілю: стратегії розвитку / В. М. Шейко,
105

М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко // Культура України :
зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад.
культури. — Харків, 2013. — Вип. 40. — C. 185–196.
Про розробку в ХДАК загальноакадемічної НДР «Документальнокомунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії
розвитку» (науковий керівник — А. А. Соляник) (с. 187).
446. Шелестова

А. Електронно-документальна комунікація
сучасного університету: тенденції розвитку / Анна Шелестова
// Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 9. — C. 27–33.
Про дослідження А. А. Соляник
документальної комунікації (с. 28).

основних

складових

447. Шелестова А. М. Зміст документаційних потоків в електронно-

документній комунікації сучасного вищого навчального
закладу ІІІ–IV рівнів акредитації в умовах інформаційнокомунікаційного середовища / Анна Шелестова // Освіта
регіону. — 2010. — № 3. — C. 221–227.
Про вивчення А. А. Соляник основних складових документної
комунікації — документних потоків та масивів, узагальнення з
документознавчих позицій теоретичних знань про їх особливоcті
як штучно створеної підсистеми документних комунікацій
суспільства.

448. Шемаєва Г. В. 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.
До розробки проблем комунікацій звертаються дослідники різних
наукових напрямів. Представником документознавчого напряму
серед інших названо А. А. Соляник. Один із напрямів її досліджень —
бібліотека як документальна складова системи наукової комунікації.

449. Шемаєва Г. В. Сучасний стан інформаційного забезпечення

науки: теоретико-методологічні підходи / Г. В. Шемаєва // Вісн.
Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / М-во культури і
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туризму України, Харків. держ. акад. культури. — Харків,
2008. — Вип. 23. — С. 125–132.
Розглядаються основні підходи до визначення місця бібліотеки
в системі наукових комунікацій. Зокрема документний підхід,
прихильником якого є А. А. Соляник (с. 125).
450. Шубников И. К. Комплектование библиотек и книжный

бизнес : науч.-практ. пособие / И. К. Шубников. — М. : ЛибереяБибинформ, 2010. — 127 с. — (Библиотекарь и время. XXI век ;
вып. 128).
Про відстоювання А. А. Соляник логістичного підходу як
концептуального у документопостачанні фондів бібліотек ХХІ ст.
Оптимальна модель документопостачання фондів, характерна
для логістичного підходу, представлена в її навчальному посібнику
«Документоснабжение библиотечных фондов» (2007) (с. 9–13).

451. Яковенко

О. Г. Організаційно-технологічні аспекти
використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках
(1918–2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
/ Яковенко Олена Григорівна ; Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2005. — 20 с.
Вагомими для формування власної позиції дисертантки стали
ідеї, викладені зокрема в працях А. А. Соляник (взаємозв’язок
бібліотек та видавничих установ).
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