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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
20 жовтня (понеділок)

Заїзд, розміщення та реєстрація учасників конференції

21 жовтня (вівторок)

1000 – 1230 Пленарне засідання Конференц-зал
1230 – 1400 Перерва
1400 – 1600 Cпеціальне засідання

Української бібліотечної асоціації та
Асоціації бібліотек України, керівників
провідних бібліотек України
«Стратегія розвитку бібліотечно-
інформаційної сфери України на період до 2020 р.» Зал засідань (к. 344)

1400 – 1700 Семінар: Бібліотека та бібліометрія: Зал публікацій ООН
світовий досвід, українська перспектива (к. 345)

1400 – 1700 Семінар: Формування електронних
інформаційних ресурсів Зелений зал
наукових бібліотек: прикладний аспект (к. 301.2)

22 жовтня (середа)
1000 – 1600 Секція 1: Формування національного

інформаційного простору: інтеграція
та кооперація зусиль бібліотек України Зал засідань
та інформаційних інституцій (к. 344)

1000 – 1600 Секція 2: Рукописна і книжкова
спадщина в національному
інформаційному просторі: теоретичні
і практичні  аспекти формування Корпус 2
електронних ресурсів вул. Володимирська, 62

10 00 – 16 00 Секція 3: Національна архівна спадщина Корпус 2
в інформаційному просторі вул. Володимирська, 62

1000 – 1600 Секція 4: Інформаційно-аналітична
діяльність як чинник організації сучасного Зал публікацій ООН
національного інформаційного простору (к. 345)

1000 – 1600 Секція 5: Каталогізація бібліотечно- Зал Фонду Президентів
інформаційних ресурсів на сучасному етапі України (к. 307)

1000 – 1600 Круглий стіл: Бібліотека – освіта – інновації Зал літератури
з бібліотекознавства
(к. 335)

1000 – 1300 Круглий стіл: Зал довідково-
Довідково-інформаційне обслуговування бібліографічного
в електронному середовищі відділу (к. 203)

23 жовтня (четвер)
1000 – 1600 Секція 6: Біобібліографічна складова

національного електронного Корпус 2
інформаційного простору вул. Володимирська, 62
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Пленарне засідання

21 жовтня, 10 00 – 12 30, конференц-зал

Попик Володимир Іванович,
генеральний директор Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського, д-р іст. наук
Вступне слово

Онищенко Олексій Семенович,
голова Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, акад. НАН України
Бібліотечні стратегії в умовах комплексних змін  інформаційного
середовища

Нікіфоренко Лариса Степанівна,
начальник управління регіональної  та культурно-просвітницької роботи
Міністерства культури України
Державна політика у сфері бібліотечної справи: руйнація міфів про
безпечне існування бібліотек

Попик Володимир Іванович,
генеральний  директор Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського, д-р іст. наук
Створення фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка» як
складової формування національного гуманітарного інформаційного
простору

Ціценєне Ріма,
заст. директора з наукових питань Бібліотеки імені Врублевських
Литовської академії наук, д-р гуманітарних наук
Научная деятельность Библиотеки Врублевских Литовской академии
наук: настоящее и будущие перспективы

Шевченко Ірина Олександрівна,
президент Української бібліотечної асоціації, проф. НАКККіМ,
канд. пед. наук, доц.
Стратегія розвитку  бібліотек: бачення Української бібліотечної
асоціації

Головний корпус (просп. 40-річчя Жовтня, 3)

 Бібліотечно-інформаційна сфера України: стратегічні напрями
розвитку (зал літератури з бібліотекознавства)

 Етнографія України (виставковий зал, ІІ поверх)
 Олександру Довженку – 120 (виставковий зал, ІІ поверх)
 70-річчя визволення України від німецько-фашистських

загарбників (хол ІІ поверху)
 Історія світового кіно та брати Люм’єри (хол ІІ поверху)
 Знаменні дати ЮНЕСКО-2014: П. А. Грабовському – 150

(зал періодичних видань)
 Знаменні дати ЮНЕСКО-2014: Михайлу Коцюбинському – 150

(хол ІІ поверху)
 Знаменні дати ЮНЕСКО-2014: Михайлу Лермонтову – 200

(хол ІІ поверху)
 «Козацькому роду нема переводу» – фотовиставка за

сприяння Фонду фотомистецтва України
(конференц-хол, І поверх)

 Виставка декоративно-ужиткового мистецтва (із музейної
колекції Фонду Президентів України НБУВ)
(виставковий зал, ІІ поверх)

 До 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. Збірка
плакатів (з фондів відділу образотворчих мистецтв НБУВ)
(хол ІІ поверху)

 Виставка плакатів українських художників до фільмів
виробництва кіностудії імені Олександра Довженка
(виставковий зал, ІІ поверх).

Корпус  № 2 (вул. Володимирська, 62)
 280 років від часу виходу першої книги друкарні

Почаївського Успенського монастиря
(відділ стародруків і рідкісних видань)

 По стежинах душі: поетичні твори української діаспори
(відділ зарубіжної україніки)

 200 років від дня народження Михайла Лермонтова (1814–1841)
Виставка нотно-музичної літератури (відділ музичних фондів)

 «Дорогами визволення України від німецько-фашистських
загарбників» – виставка газетних матеріалів
(відділ газетних фондів)

Під  час роботи  конференції
також  діятимуть  книжкові та  інші  виставки:



4 5

Фатхулін Марат,
директор Elsevier, Росія, Україна, Білорусь
Эффективное использование международного сотрудничества в
формировании национального информационного пространства

Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна,
генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України
Інформаційні ресурси публічних бібліотек України як складова
національного інформаційного простору

Леонов Валерій Павлович,
директор Бібліотеки Російської академії наук, д-р пед. наук, проф.
БАН – первая государственная академическая библиотека России

Петров Вячеслав Васильович,
директор інституту проблем реєстрації інформації НАН України,
акад. НАН України, д-р техн. наук, проф.
Крючин Андрій Андрійович,
заст. директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України,
чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф.
Шанойло Семен Михайлович,
учений секретар Інституту проблем реєстрації інформації НАН України,
канд. техн. наук, с. н. с.
Перспективи використання сапфірових дисків для зберігання
інформації

Дубровіна Любов Андріївна,
директор Інституту рукопису НБУВ, член-кореспондент НАН України,
д-р іст. наук, проф.
Інформаційні ресурси рукописної спадщини в духовній культурі
України

Слободяник Михайло Семенович,
завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної
діяльності НАКККіМ, д-р іст. наук, проф.
Когнітивна функція бібліотеки: становлення, перспективи

Саприкін Георгій Анатолійович,
директор Державної бібліотеки України для юнацтва, канд. пед. наук, доц.
Міжкультурний діалог: роль книги

СЕКЦІЯ  1

ФОРМУВАННЯ  НАЦІОНАЛЬНОГО   ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ: ІНТЕГРАЦІЯ ТА КООПЕРАЦІЯ ЗУСИЛЬ БІБЛІОТЕК

УКРАЇНИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ
22 жовтня, 1000  –  1600, зал засідань (к. 344)

Наукові керівники: Попик Володимир Іванович,
генеральний директор НБУВ, д-р  іст. наук
Василенко Ольга Миколаївна,
директор Інституту науково-методичного
забезпечення бібліотечно-інформаційної
роботи НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар: Данильченко Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Гранчак Тетяна Юріївна,
зав. відділу СІАЗ НБУВ, д-р із соц. комунікацій, с. н. с.
Формування бібліотеками національного інформаційного простору як
чинник зміцнення національного інформаційного суверенітету

Шемаєва Ганна Василівна,
проф. Харківської державної академії культури, д-р наук із соц.
комунікацій, проф.
Управління якістю як умова розвитку вітчизняного інформаційного
простору

Василенко Ольга Миколаївна,
директор Інституту науково-методичного забезпечення
бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційно-комунікаційна діяльність наукової бібліотеки в
контексті наукового дослідження

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна,
пров. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.
Соціокомунікаційний феномен бібліотеки: методологія дослідження
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Кириленко Олександр Григорович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, доц.
Уніфікація діяльності наукових бібліотек як основа інтеграції в
інформаційному просторі держави

Жукова Валерія Павлівна,
доцент Харківської державної академії культури, канд. наук із соц.
комунікацій
Інтеграція та кооперація зусиль бібліотек на основі програмного
забезпечення для бібліотек із відкритим кодом

Нерюева Марія Володимирівна,
заст. завідувача відділу міжбібліотечної взаємодії з бібліотеками Росії і
країн СНД Російської державної бібліотеки, виконавчий директор
некомерційного партнерства «Бібліотечна Асамблея Євразії»,
канд. іст. наук
Библиотечная Ассамблея Евразии  и библиотечно-информационное
пространство Содружества

Городко Ірина Петрівна,
зав. відділу ЦНБ НАН Білорусі
Комарова Ніна Григорівна,
зав. відділу ЦНБ НАН Білорусі
Информационно-аналитическое обеспечение научно-
исследовательской деятельности в режиме ИРИ и ДОР с применением
информационных ресурсов и сервисов Центральной научной
библиотеки НАН Беларуси

Пастушенко Олена Василівна,
голов. спеціаліст департаменту атестації кадрів МОН України,
канд. філол. наук
Соціокомунікаційний аспект сучасних досліджень періодики як
частини інформаційних електронних ресурсів бібліотек

Волковинська Вероніка Олександрівна,
мол. наук. співроб. ФПУ НБУВ, канд. філос. наук
Формування наукового інформаційного простору як соціальна проблема

Бондаренко Вікторія Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ, канд. наук. із соц. комунікацій
Дистантне обслуговування користувачів бібліотеки: питання розробки
терміносистеми

Бородін Сергій Васильович,
зав. відділу ННСГБ НААН України, канд. техн. наук
Методологія статистичних досліджень в ННСГБ НААН України –
загальний підхід

Гончаренко Маріанна Олексіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Степанова Галина Василівна,
зав. сектору НБУВ
Нові надходження як складова оперативного
бібліотечно-інформаційного сервісу

Данильченко Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Нормативно-методичне регулювання використання електронних
ресурсів у бібліотеках України

Древаль Юрій Дмитрович,
професор Національного університету цивільного захисту України,
д-р наук з держ. управління
Питання про значення каталогів книжкових виставок в
інформаційно-пошуковій роботі

Іванов  Юрій Феодосійович,
доцент Національної академії внутрішніх справ, канд. юрид. наук
Місце ретроспективних джерел з цивільного права України у
національному інформаційному просторі

Іванова Майя Вікторівна,
зав. відділу НЮБ НБУВ
Формування юридичних електронних інформаційних ресурсів у
Національній юридичній бібліотеці НБУВ

Каліберда Надія Юріївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційне обслуговування віддалених користувачів: тенденції та
перспективи
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Карпюк Дмитро Віталійович,
викладач РДГУ
Мережеві документи соціальних медіа як об’єкт депонування

Кисельова Валентина Павлівна,
зав. сектору НІБУ
Михайлова Ольга Володимирівна,
зав. відділу НІБУ
Чеховська Інна Володимирівна,
редактор НІБУ
Зміни в організації краєзнавчого контенту на сайтах регіональних
бібліотек у контексті рекомендацій наукових досліджень
Національної історичної бібліотеки України

Клименко Оксана Зіновіївна,
доцент Національної академії внутрішніх справ, канд. іст. наук, доц.
Внесок бібліотеки Національної академії внутрішніх справ у
формування галузевого електронного ресурсу

Коваленко Інга Йосипівна,
зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Реферативна база даних з питань педагогіки, психології та освіти –
галузевий інформаційний сегмент інтегрованого інформаційного
ресурсу України

Коваль Тетяна Миколаївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Туровська Леся Олегівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Смоляр Інесса  Емануїлівна,
зав. сектору НБУВ
Популяризація електронних книжкових виставок НБУВ у соціальних
мережах

Коновал Людмила Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Інформаційна потреба: сутність та дефініції

Кулик Євгенія Володимирівна,
зав. відділу ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»
Формування бібліотечного віртуального простору для
бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва

Лобановська Інна Георгіївна,
зав. відділу ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського
Співробітництво освітянських бібліотек України у формуванні
інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу

Лук’янець Наталія Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасні інформаційні технології  як складова музейного менеджменту

Луцишина Тетяна Степанівна,
аспірант РДГУ
Інституційний репозитарій як перспективна форма наукової та
освітньої комунікації у вищому навчальному закладі

Лямець Артем Михайлович,
зав. сектору НБУВ
Дари як джерело комплектування фондів бібліотек близькосхідного
регіону

Масловська Світлана Миколаївна,
наук. співроб. НБУВ
Читальний зал бібліотекознавчої літератури НБУВ  як
організаційно-методичний центр професійного читання

Несміянова Ірина Віленівна,
співробітник Експериментальної лабораторії з дослідним виконанням
проблемних програм Інституту проблем сучасного мистецтва
НАМ України
Розвиток веб-представництва Інституту проблем сучасного
мистецтва НАМ України

Ніколаєнко Наталія Миколаївна,
директор наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії
Управлінська праця як складова управлінської діяльності бібліотеки
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Осталецька Олена Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Шовкопляс Тетяна Іванівна,
наук. співроб. НБУВ
Герус Алла Леонідівна,
зав. сектору НБУВ
Електронна колекція планів м. Києва картографічного фонду НБУВ як
джерело інформації для комплексного обслуговування користувачів
наукової бібліотеки

Палеха Юрій Іванович,
зав. кафедри Європейського університету, канд. іст. наук, доц.
Бібліотека як потужний інформаційний центр сучасності

Поліщук Роман Валентинович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Проблеми авторського права та ресурси «відкритого доступу» в
бібліотечних установах

Пристай Галина Іванівна,
зав. відділу Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки
імені І. Франка, здобувач КНУКіМ
Роль Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка у розвитку
культурно-мистецького середовища Прикарпаття

П’яткова Ганна Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Електронні книжки та електронні читанки (рідери) як засоби
забезпечення відкритого доступу до знань та інформації

Рабаданова Людмила Володимирівна,
мол. наук. співроб. Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені  В. О. Сухомлинського
Реферативна інформація як засіб формування інформаційної культури

Самохіна Жанна Владиславівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Веб-сайт як складова маркетингових досліджень в інформаційній
діяльності бібліотек

Саприкін Олександр Анатолійович,
доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної
діяльності НАКККіМ
Слово про книгу: підручник «Сучасні інформаційні агентства»

Трачук Людмила Федорівна,
доцент РДГУ, канд. іст. наук, доц.
Роль веб-сайтів обласних універсальних наукових бібліотек України в
інформаційній соціалізації та самообслуговуванні користувачів
бібліотек

Чабан  Ірина Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ
Автоматизація бібліотечних процесів на пункті запису читачів
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
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СЕКЦІЯ  2

РУКОПИСНА  І  КНИЖКОВА  СПАДЩИНА  В  НАЦІОНАЛЬНОМУ
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

22 жовтня, 10 00 – 16 00,
корпус 2, вул. Володимирська, 62

Наукові керівники: Дубровіна Любов Андріївна,
директор Інституту рукопису НБУВ,
член-кореспондент НАН України,
д-р іст. наук, проф.
Ковальчук Галина Іванівна,
завідувач відділу стародруків та рідкісних
видань НБУВ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Мяскова Тетяна Євгеніївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук

Ковальчук Галина Іванівна,
зав. відділу НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Лобузіна Катерина Вілентіївна,
зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій, с. н. с.
Матеріали до Державного реєстру книжкових пам’яток на порталі
НБУВ

Черниш Наталія Іванівна,
професор Української академії друкарства, канд. філол. наук, доц.
Періодичні видання бібліографічної комісії Наукового товариства
ім. Шевченка: особливості структури та змісту

Мацібора Надія Григорівна,
зав. відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського
Колекція шкільної навчальної книги з фонду Державної науково-
педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. Історико-
бібліографічне дослідження

Файфер Наталія Вікторівна,
зав. відділу наукового формування фонду документів іноземними мовами
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, канд. філол. наук, доц.
Іноземні фахові ресурси у Державній науково-педагогічній бібліотеці
України імені В. О. Сухомлинського

Альмес Іван Іванович,
наук. співроб. Львівського відділення Інституту української археографії
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
«Церковні книги» у Віцинському василіанському монастирі (за
матеріалами інвентарного опису 1774 р.)

Сахневич Юлія Анатоліївна,
наук. співроб. ДНУ «Книжкова палата України ім. І. Федорова»
Електронна ретроспективна база даних книжкових видань їдишем
та івритом в ДНУ «Книжкова палата України ім. Івана Федорова»

Вакульчук Ольга Анатоліївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Українські газети 1917–1921 років у фондах Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського: перспективи створення електронної
колекції

Бондар Наталія Петрівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Філіграні вільнюських видань В. Гарабурди

Булатова Світлана Олегівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.
Інформативний потенціал та перспективи дослідження рукописної
пам’ятки єзуїтів Ярославського колегуму кінця ХVII ст. з фондів
Інституту рукопису НБУВ

Гальченко Олена Михайлівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.
Бази даних на книжкові оправи: мета, специфіка та основні
характеристики
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Заболотна Наталія Валентинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Два видання праці Й. Торжевського у фондах Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського: відображення в науковому каталозі
та базі даних

Заєць Олена Василівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Книжкова спадщина митрополита Київського і Галицького Флавіана:
інтеграція зусиль бібліотек України і зарубіжжя з її відновлення

Курганова Олена Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Ідентифікатор «фінгерпринт» як елемент бібліографічного опису
колекції Ельзевірів у електронному каталозі відділу стародруків та
рідкісних видань НБУВ

Мяскова Тетяна Євгеніївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, с.  н.  с.
Книги із особової  бібліотеки Д. В. Антоновича у фондах НБУВ:
історико-книгознавча характеристика видань та представлення в
електронному середовищі

Рудакова Юлія Костянтинівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Спроба атрибуції дефектного примірника «Cosmographia» П. Апіана
за ресурсами Інтернету

Солонська Наталія Гаврилівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібліографічне забезпечення історії вивчення княжої бібліотеки
XI століття Київського Софійського собору як новий інформаційний
ресурс

Супронюк Оксана Констянтинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд.філол. наук, с. н. с.
Збірники «Шевченко» (Нью-Йорк, 1952–1964) як явище української
еміграційної науки: книгознавчий аналіз

Якубова Тетяна Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Історія бібліотеки Історичного товариства Нестора Літописця в
Києві в історіографії та джерелах (за матеріалами відділу
бібліотечних зібрань та історичних колекцій та Інституту рукопису
НБУВ)

Березкіна Валентина Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Періодичні видання української еміграції як джерело дослідження
зарубіжної бібліографічної Шевченкіани

Білименко Людмила Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Залізнюк Олена Сергіївна,
зав. сектору НБУВ
Колекція українських газет (1898–2014), що виходили за межами
України: склад, зміст  представлення  в електронній базі даних

Бобришева Ірина Федорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Специфіка відбиття інформації про тексти вокальних творів
українських нотних видань 1924–1930 років в електронному
каталозі відділу музичних фондів НБУВ

Бондарчук Анна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Українські альманахи ХІХ ст. у колекції рідкісних видань Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського як книжкові пам’ятки

Коцюба Євгенія Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Технологічні особливості оцифрування цінних та унікальних документів
наукової бібліотеки

Недашківська Олександра Сергіївна,
провід. бібліотекар НБУВ
Автографи видатних осіб як інформаційне джерело (на матеріалах
фонду довідкової та історико-книгознавчої літератури відділу
стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського)



16 17

Стиркул Олександр Олегович,
провід. бібліотекар НБУВ
Роль демократичної преси у формуванні національного інформаційного
простору (на прикладі газети «Український Південь»)

Швець Ірина Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Назва як основний елемент ідентифікації газети

Приймак Ірина Миколаївна,
аспірант НБУВ
Становлення та розвиток публічних бібліотек у другій половині
ХІХ століття (на прикладі Житомирської російської публічної
бібліотеки)

СЕКЦ ІЯ  3

НАЦІОНАЛЬНА  АРХІВНА  СПАДЩИНА
В  ІНФОРМАЦІЙНОМУ  ПРОСТОРІ

Наукові керівники: Яременко Лідія Миколаївна,
директор Інституту архівознавства
НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.
Старовойт Світлана Володимирівна,
зав. відділу Інституту архівознавства
НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар: Корчемна Ірина Степанівна,
наук. співроб. Інституту рукопису НБУВ,
канд. іст. наук

Яременко Лідія Миколаївна,
директор Інституту архівознавства НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.
Історія формування та перспективи введення документного комплексу
НАН України до науково-інформаційного електронного простору

Павлуша Ірина Анатоліївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Бібліотечно-архівна колекція «Фонд Президентів України»:
особливості  структури та складу

Шаповал Андрій Іванович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Особовий фонд члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка як
джерело дослідження наукової біографії вченого

Шипко Людмила Василівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Епістолярій М. М. Бережкова у фондах Інституту рукопису НБУВ як
складова інформаційного ресурсу біографічних досліджень
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Вербіцька Оксана Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філос. наук
Діяльність музейних закладів Т. Г. Шевченка АН УРСР у контексті
збереження історико-культурної спадщини в 1956–1960 рр.

Горбач Тимур Сергійович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Купченко-Грінчук Олексій Миколайович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Документальний склад архіву Білецьких: особливості створення
електронного ресурсу

Бойко Юлія Олександрівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Діяльність Євгена Чикаленка через призму епістолярної спадщини:
джерелознавчий аспект

Булгаков Юрій Володимирович,
наук. співроб., канд. іст. наук
Джерельний потенціал архівної спадщини члена-кореспондента
АН УРСР А. Д. Нестеренка в національному інформаційному просторі

Васильєва Ольга Олексіївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційний потенціал діаріушів Генеральної військової канцелярії
з фондів Інституту рукопису НБУВ для дослідження гетьманського
двору часів правління Данила Апостола (1727–1734 рр.)

Клименко Ірина Валентинівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Основні принципи створення наукового каталогу «Архів Б. С. Бутника-
Сіверського у фондах Інституту рукопису НБУВ»

Корчемна Ірина Степанівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Робочий аркуш «Паспорт фонду» як структурна частина БД
«Електронна справа рукописного фонду» Інституту рукопису НБУВ

Лук’янець Олексій Анастасович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Документальні джерела до реконструкції діяльності Українського
республіканського відділу ВХТ ім. Д. І. Менделєєва (1959–1965 рр.)

Шихненко Ігор Миколайович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Архівні джерела з дослідження наукового складу НАН України на
рубежі 1950–1960-х рр.: їх особливості та інформативна
наповненість

Січова Оксана Василівна,
наук. співроб. НБУВ
Класифікація документів як підґрунтя формування інформаційних
ресурсів архіву науково-дослідної установи НАН України

Наумова Наталія Анатолівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Аспекти представлення наукової рукописної спадщини академіка
АН УРСР М. В. Птухи в інформаційному електронному середовищі

Березовська Ольга Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Мемуаристика в інформаційному просторі як джерело з історії
Одеської громади 70–90-х рр. ХІХ ст.

Герасімова Тетяна Володимирівна,
провід. редактор НБУВ
Схема систематизації особового фонду М. А. Шудрі: засади та
принципи укладання
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СЕКЦІЯ 4

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК  ЧИННИК  ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО  ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

22 жовтня, 10 00 – 16 00,
зал публікацій ООН (к. 345)

Науковий керівник: Горовий Валерій Микитович,
заступник генерального директора
НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Гранчак Тетяна Юріївна,
     зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. 
     комунікацій

Удовик Володимир Миколайович,
директор Фонду Президентів України НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційна діяльність Президентської бібліотеки
Азербайджанської Республіки

Гранчак Тетяна Юріївна,
зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій, с. н. с.
Вдосконалення нормативно-правових засад функціонування бібліотек
як чинник зміцнення національного інформаційного суверенітету

Половинчак Юлія Миколаївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Етнолінгвістичний аспект організації сучасного національного
інформаційного простору

Зозуля Світлана Миколаївна,
зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, канд. іст. наук
Специфіка інформаційно-аналітичної діяльності як інноваційного
напряму бібліотечної роботи (досвід відділу науково-аналітичної
обробки і поширення інформації у сфері освіти Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського)

Чуприна Леонід Андрійович,
зав. відділу НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Методика інформаційного виробництва на базі оперативної
інтернет-інформації

Галаган Людмила Миколаївна,
зав. відділу НБУВ, канд. політ. наук, с. н. с.
Специфіка інформаційного забезпечення органів державної влади в
Україні в контексті впровадження електронного урядування

Панченко Валентина Миколаївна,
начальник. наук. лабораторії НА СБ України, канд. техн. наук, с. н. с.
Семчишина Світлана Василівна,
наук. співроб. НА СБ України
Роль інформаційно-аналітичних структур у формуванні
інформаційного простору в сучасних умовах

Дубас Тетяна Петрівна,
зав. відділу НБУВ
Трансформація видавничої діяльності наукової бібліотеки в умовах
цифрового середовища

Солодка Олена Маркіянівна,
пров. наук. співроб. НА СБ України, канд. юрид. наук, с. н. с.
Захист інформаційного простору України в умовах інформаційного
суспільства

Вітушко Наталія Сергіївна,
зав. відділу НБУВ
Організація підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного
продукту в умовах інформаційного протистояння: перевірка
інформації на достовірність

Андрущенко Валентина Борисівна,
зав. відділу організації фундаментальних досліджень у галузі природничих
та технічних наук Державного фонду фундаментальних досліджень
Інформаційно-аналітична діяльність Державного фонду фунда-
ментальних досліджень – важливий елемент формування
національного наукового простору
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Горова Світлана Валеріївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Проблеми організації інформаційної безпеки в національному
інформаційному просторі

Ворошилов Олег Володимирович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібліотеки в адаптації глобальних інформаційних ресурсів для
потреб національного інформаційного простору

Горенко Тетяна Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. екон. наук
Участь інформаційно-аналітичних структур у формуванні
інформаційного простору фінансових небанківських ринків

Кулицький Сергій Петрович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. екон. наук, доцент
Аналітична діяльність наукової бібліотеки в інформаційному просторі
української економіки

Бусол Олена Юріївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. юрид. наук, с. н. с.
Перспективи використання інформаційно-аналітичних систем у
діяльності бібліотек

Полтавець Сергій Васильович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. політ. наук
Ретроспективні документи з історії українського козацтва у
формуванні національного інформаційного простору

Малишев Олександр Вікторович,
директор Вінницького соціологічного центру «Прометей»
Ограниченное участие в выборах

Медведєва Валентина Миколаївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційні продукти як результат виробничої діяльності сучасних
бібліотек

Присяжна Лілія Василівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Наукові бібліотеки як центри інформаційно-аналітичного забезпечення
органів  державного управління (на прикладі НБУВ)

Аксьонова Наталія Дмитрівна,
наук. співроб. НБУВ
Специфіка відбору інтернет-інформації в умовах поширення сучасних
інтернет-технологій

Пальчук Валентина Едуардівна,
мол. наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Бібліотеки в процесі розбудови інформаційної інфраструктури
електронного урядування

Желай Оксана Петрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Організація бібліотечного моніторингу негативних інформаційних
впливів на інформпростір України

Блажкевич Андрій Львович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Вплив електронних юридичних бібліотек на формування правової
культури громадян України

Рудь Ігор Миколайович,
мол. наук. співроб. НБУВ, канд. політ.  наук
Оптимізація діяльності інформаційно-аналітичних центрів бібліотек
в умовах інформатизації

Натаров Олег Олександрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні розвитку
правової культури

Потіха Андрій Леонідович,
наук. співроб. НБУВ
Підготовка аналітичної продукції бібліотек як інструмент
консолідованого представлення інформаційного сегмента партійних
засобів масової комунікації
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Тарасенко Наталія Віталіїівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Соціальні мережі як засіб розкриття бібліотечних фондів та фактор
наповнення інформаційного простору

Пестрецова Ольга Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Структура організації інформаційного забезпечення правотворення
в Бібліотеці Конгресу США

Соколова Ірина Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Розвиток електронного регіонального сегмента інформаційного
простору і нові форми бібліотечного обслуговування

Рябоконь Олександр Дмитрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Міжнародний досвід сучасної цензури і фільтрації контенту в мережі
Інтернет

Голодрига Євген Олександрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Роль бібліотек України у формуванні національного інформаційного
простору: безпековий аспект

Войцеховська Євгенія Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасні технології підвищення ефективності використання
традиційних інформаційних ресурсів

Терещенко Ірина Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Інноваційні технології в розвитку бібліотечної продукції як складової
наповнення інформаційного простору

Берегельський Андрій Васильович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Візуальний продукт у роботі інформаційно-аналітичних центрів як
інструмент представлення інформації

Булахова Галина Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Рекламна діяльність бібліотек як інструмент популяризації
бібліотечних фондів: сучасні наукові підходи до визначення

Чернявська Ліна Павлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Специфіка створення консолідованого  інформаційного бібліотечного
сегмента з тендерних питань

Беззуб Ірина Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Інформаційні мультимедіа технології в системі вищої освіти як чинник
модернізації освітнього інформаційного простору

Якименко Юрій Анатолійович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Соціальні медіа як платформа участі бібліотечних установ у
формуванні інформаційного простору

Пригорницька Оксана Григорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліотечні блоги як інструмент просування бібліотеки у віртуальному
просторі

Гах Ігор Петрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Відповідність вимогам телекомунікаційного обслуговування моделей
цифрових мереж інтегрального обслуговування в інформаційно-
бібліотечному середовищі

Шлапак Юлія Станіславівна,
провід. ред. НБУВ
Форма і зміст підручників в умовах поширення електронних технологій

Покровська Галина Георгіївна,
голов. бібліограф НБУВ
Регіональні інтернет-ресурси як складова інформаційної бази
бібліотечного аналітичного дослідження
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Семенченко Світлана Анатоліївна,
провід. бібліотекар НБУВ
Актуальні питання соціального захисту бібліотечних працівників в
умовах комп’ютеризації бібліотечних установ

Струнгар Валерія Валеріївна,
аспірант НБУВ
Бібліотечні інтернет-сервіси соціальних медіа в контексті розвитку
мережевих інформаційних технологій (термінологічний аспект)

Федоренко Оксана Ігорівна,
редактор І категорії НБУВ
Роль публічних бібліотек в інформатизації суспільства та підвищенні
інформаційної культури

Троїцька Катерина Вікторівна,
провід. бібліограф НБУВ
Розширення ролі бібліотек у сучасному інформаційному середовищі
на прикладі бібліотечних установ Луганської області

Глущук Євгенія Вікторівна,
бібліотекар І категорії НБУВ
Діяльність аналітичних центрів у процесі комунікації між владою і
суспільством

Степченко Мирослава Миколаївна,
провід. бібліотекар НБУВ, аспірант НБУВ
Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси з проблематики
державотворення в Україні у НБУВ 

СЕКЦІЯ  5

КАТАЛОГІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

22 жовтня, 10 00  –  16 00,
зал Фонду Президентів України (к. 344)

Наукові  керівники: Стрішенець Надія Володимирівна,
завідувач відділу НБУВ, д-р іст. наук
Сербін Олег Олегович,
завідувач відділу НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар: Сокур Олена Леонідівна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Сербін Олег Олегович,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Каталог сучасної бібліотеки: трансформація форми в умовах динаміки
змісту

Стрішенець Надія Володимирівна,
зав. відділу НБУВ, д-р іст. наук
Зарубіжна каталогізація: сучасні  тенденції

Паславський Тарас Богданович,
директор Інституту сучасних інформаційно-бібліотечних технологій
Львівської Національної наукової бібліотеки України ім. В.  Стефаника
Бутитер Олександр Ігорович,
зав. наукового відділу автоматизованої обробки інформації та
інноваційних бібліотечних технологій ЛННБУ ім. В.  Стефаника
Козидра Юлія Ігорівна,
мол. наук. співроб. ЛННБУ ім. В.  Стефаника
Кондур Надія Володимирівна,
м. н. с. відділу ЛННБУ ім. В.  Стефаника
Авторитетний файл ЛННБ України ім. В. Стефаника: етапи
формування
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Антоненко Ірина Петрівна,
провід. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.
Зеленцова Аліна Іванівна,
провід. бібліотекар НБУВ
Андрійчук Зоя Ростиславівна,
провід. бібліотекар НБУВ
Національні авторитетні файли України: проблеми формування

Чегринець Марія Миколаївна,
голов. бібліотекар Харківської державної наукової бібліотеки
ім. В. Г. Короленка
Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ
ім. В. Г. Короленка

Шадріна Нінель Олександрівна,
зав. відділу Національної наукової медичної бібліотеки України
Використання предметних рубрик у Національній науковій медичній
бібліотеці України

Волохін Олег Михайлович,
голов. інженер з інформаційних технологій Кіровоградської ОУНБ
ім. Д. І. Чижевського
Пілотний проект Кіровоградської ОУНБ з каталогізації ресурсів
Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих

Телегіна Ольга Петрівна,
зав. відділу Національної наукової медичної бібліотеки України
Досвід ретроконверсії каталогів у Національній науковій медичній
бібліотеці України

Шекера Павло Іванович,
зав. сектору НБУВ
Курвякова Лідія Павлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сутнісна трансформація карткових алфавітних каталогів НБУВ:
фундаментальність традиційності в новизні підходів

Вараксіна Наталія Володимирівна,
зав. відділу науково-технічного забезпечення та впровадження
комп’ютерних технологій Державної науково-педагогічної бібліотеки
України ім. В. О. Сухомлинського
Досвід ретроспективної конверсії карткових каталогів ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського

Коцюра Євгенія Василівна, 
зав. сектору електронного каталогу відділу наукових інформаційних
технологій Національної наукової медичної бібліотеки України
Проект корпоративної каталогізації медичних бібліотек України

Черновол Ірина Володимирівна,
провід. бібліограф бібліотеки Інституту археології НАН України
Копіювання е-записів у АБІС  ІРБІС : з досвіду роботи

Збанацька Оксана Миколаївна,
доцент НАКККіМ, канд.  іст. наук, доц.
Навчальний посібник з аналітико-синтетичної переробки інформації:
структура та інформаційне наповнення

Черняк Ірина Володимирівна,
мол. наук. співроб. Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав»
Основні віхи життя та творчості професора О. С. Сокальського

Сокур Олена Леонідівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Полякова Олена Володимирівна,
голов. бібліотекар НБУВ
Представлення каталогів  бібліотек науково-дослідних установ НАН
України на сайтах установ

Ісаєва Ольга Володимирівна,
наук. співроб. НБУВ
Персоналізація знань у сучасному електронному каталозі: авторитетні
записи на особу
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Шекера Петро Іванович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Описова каталогізація серіальних видань: традиції в умовах
сьогодення

Власова Тетяна Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасний каталогізатор: вимоги часу

Сербін Олег Олегович,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.
Галицька Світлана Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Вдосконалення процесів систематизації як невід’ємна складова
формування електронних ресурсів сучасної бібліотеки

Смусь Софія Григорівна,
голов. бібліотекар НБУВ
До питання оптимізації методичного забезпечення наукового
опрацювання  бібліотечних документів

Перенесієнко Ігор Петрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особливості відображення періоду XX ст. за допомогою загальних
типових поділів (історія науки або предмета) у таблицях ББК

Ткаченко Олександра Петрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Система шифрів бібліотеки як модель еволюційності
каталогізаційного опрацювання документів

Костиря Борис Миколайович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Систематизація і філософія постмодернізму

Медвідь Тетяна Петрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Проблеми та перспективи розвитку підходів до систематизування
інформаційних ресурсів з питань АПК

Орєшина Наталія Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Наукове опрацювання документів музичного фонду як складова
формування інформаційного ресурсу НБУВ

Соколюк Юлія Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Удосконалення робочих таблиць бібліотечно-бібліографічної
класифікації Національної бібліотеки України імені. В. І. Вернадського
на прикладі розділу «Ю9 Психологія»

Багрій  Ірина Ігорівна,
наук. співроб. НБУВ
Відображення новацій кримінального права та криміналістики в
робочих таблицях класифікації як адекватна реакція на виклики реалій
сьогодення
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СЕ КЦ ІЯ  6

БІОБІБЛІОГРАФІЧНА СКЛАДОВА  НАЦІОНАЛЬНОГО
ЕЛЕКТРОННОГО  ІНФОРМАЦІЙНОГО  ПРОСТОРУ  

22 жовтня, 10 00 – 16 00,
корпус 2, вул. Володимирська, 62

Науковий  керівник: Попик Володимир Іванович,
генеральний директор НБУВ,

                             директор Інституту біографічних
                             досліджень НБУВ

Учений секретар: Котлярова Тетяна Володимирівна,
                            мол. наук. співроб. Інституту
                             біографічних досліджень НБУВ

Попик Володимир Іванович,
генеральний директор НБУВ, директор ІБД НБУВ, д-р іст. наук
Новітні напрацювання у справі формування вітчизняних ресурсів
біографічної інформації

Ківшар Таїсія Іванівна,
старш. наук. співроб. ІБД НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Біобібліографія бібліотекознавства у сфері професійної комунікації

Любовець Надія Іванівна,
зав. відділу ІБД НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.
Мемуарний потенціал електронних краєзнавчих ресурсів

Бондаренко Олена Анатоліївна,
наук. співроб. ЦНБ НАН Білорусі
Библиографы – авторы электронных биобиблиографий

Яценко Олег Миколайович,
зав. відділу ІБД НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.
Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз

Марченко Наталія Петрівна,
старш. наук. співроб. ІБД НБУВ, канд. іст. наук
Біобібліографічні ресурси на сайтах дитячих бібліотек України

Бугаєва Олена Валентинівна,
старш. наук. співроб. ІБД НБУВ, канд. іст. наук., с. н. с.
Тарас Шевченко і його музичне оточення: мемуарна складова
Шевченкіани

Муріна Світлана Вікторівна,
мол.  наук.  співроб. ІБД НБУВ
Особливості біографічної інформації про діячів освіти на сайтах
мережі Інтернет

Рева Леся Григорівна,
наук. співроб. ІБД НБУВ, канд. філол. наук
«Шевченківська енциклопедія» як інформаційний ресурс української
літературної біографіки

Вернік Юлія Вікторівна,
наук. співроб. ІБД НБУВ
Котлярова Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. ІБД НБУВ
Медіа-ресурси у збереженні і поширенні біографічної інформації

Петрикова Валентина Теодорівна,
доцент  Харківської державної академії дизайну і мистецтв,
канд. іст. наук, доц.
Академік Ф. І. Шміт у сучасному науковому інформаційному просторі:
ціннісні складові біобібліографії

Осіння Наталія Володимирівна,
мол. наук. співроб. Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова
НАН України
Постаті вчених-гірників Катеринославського вищого гірничого
училища XIX – початок ХХ ст. (науково-педагогічний та
бібліографічний аспекти)
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СЕМІНАР

БІБЛІОТЕКА ТА БІБЛІОМЕТРІЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД,
УКРАЇНСЬКА  ПЕРСПЕКТИВА

21 жовтня, 14 00 – 17 00, зал публікацій ООН (к.345)

Наукові керівники: Костенко Леонід Йосипович,
завідувач відділу НБУВ, канд. техн. наук,
старш. наук. співроб.
Рибачук Віктор Павлович,
наук. співроб.  Центру досліджень науково-
технічного потенціалу та історії науки
ім. Г. М. Доброва НАН України,
завідувач міжвідомчої лабораторії теорії
та практики наукометрії МОН України
і НАН України, канд. хім. наук

Учений секретар: Жабін Олександр Іванович,
наук. співроб. НБУВ

Костенко Леонід Йосипович,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук, с. н. с.
Математика в бібліометрії та наукометрії: від закономірностей до
закону

Рибачук Віктор Павлович,
старш. наук. співроб. Центру досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, зав. міжвідомчої
лабораторії теорії і практики наукометрії МОН України і НАН України,
канд. хім. наук, с. н. с.
Квіст Галина,
проф. Гентського університету (Бельгія), д-р наук
«Декларація Сан-Франциско про оцінювання наукових досліджень»
(2012): реакція в Україні та країнах Європейського Союзу

Андрущенко Валентина Борисівна,
пров. наук. співроб. Державного фонду фундаментальних досліджень
Кияк Богдан Романович,
директор Державного фонду фундаментальних досліджень,
д-р екон. наук, заслужений діяч науки і техніки України

Красовська Ольга Володимирівна,
заст. директора Державного фонду фундаментальних досліджень, канд.
екон. наук, с. н. с.
Науко- та бібліометричні оцінки фундаментальних досліджень

Крючин Андрій Андрійович,
заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України, член-кореспондент НАН України, д-р техн. наук, проф.
Мініна Наталія Микитівна,
наук. співроб. ІПРІ НАН України
Солоніна Надія Володимирівна,
мол. наук. співроб. ІПРІ НАН України
Використання реферативної бази даних «Україніка наукова» для
проведення наукометричних досліджень

Солов’яненко Денис Володимирович,
директор ТОВ «Видавнича служба «УРАН», канд. іст. наук
Кузнецов Андрій Вікторович,
пров. бібліотекар. НТБ ім. Г. І. Денисенка НТУУ «Київський політехнічний
інститут»
Український індекс наукового цитування: стан та перспективи
розвитку

Копанєва Вікторія Олександрівна,
директор Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва,
канд. іст. наук
Питання розвитку бібліометрії та наукометрії в Україні

Матусевич Вікторія Володимирівна,
зав. відділу моніторингу і аналізу результативності діяльності наукових
установ і організацій державної системи НТІ Українського інституту
науково-технічної та економічної інформації
Моніторинг найважливіших  результатів наукових робіт, виконаних
установами МОН України в 2013 р.

Кудим Кузьма Олексійович,
наук. співроб. Інституту програмних систем НАН України
Новицький Олександр Вадимович,
наук. співроб. Інституту програмних систем НАН України
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Проскудіна Галина Юріївна,
наук. співроб. Інституту програмних систем НАН України
Резніченко Валерій Анатолійович,
пров. наук. співроб. Інституту програмних систем НАН України,
канд. фіз.-мат. наук
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН  України

Балагура Ірина Валеріївна,
мол. наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації
НАН України
Дослідження мережі співавторів з бібліотечної справи та
наукознавства

Бережняк Олена Володимирівна,
викладач Рівненського державного гуманітарного університету
Бібліометричний аналіз документного потоку художньої літератури

Добровська Світлана Валентинівна,
мол. наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації
НАН України,
Публікаційна активність з напрямку «Економічні науки» за
 реферативною базою даних «Україніка наукова»

Кириленко Світлана Едуардівна,
пров. інженер Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
Дослідження потоку НТІ з питань енергетики за реферативною базою
даних «Україніка наукова»

Кузнєцов Олександр Юрійович,
пров. інженер НБУВ
Аналіз розподілу кількості вчених України за індексом Гірша

Жабін Олександр Іванович,
наук. співроб. НБУВ
Інформаційні технології в бібліотеці: від бібліографування до
наукометрії

Симоненко Олена Василівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. політ. наук
Роль ЗМІ в організації процесу комунікації президента та
громадськості

Симоненко Тетяна Василівна,
наук. співроб НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Міжнародні аспекти розвитку проекту «Бібліометрика української
науки»

Кухарчук Єлизавета Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Представлення науки України у провідних бібліометричних системах

Гриценко Наталія Олексіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Наукові публікації з педагогічних та психологічних наук
у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова»

Жабін Андрій Олександрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Синергетика інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках

Клюшнікова Олена Валентинівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Актуальні питання кримінального права в реферативних ресурсах
НБУВ

Лукашевич Тетяна Григорівна,
бібліотекар I категорії
Міжнародний досвід оцінювання наукової діяльності

Сандул Оксана Георгіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Моніторинг джерельної бази наукових публікацій за період
2003–2012 рр. з актуальних проблем політики та політичних наук
(на основі реферативних ресурсів НБУВ)
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ

РЕСУРСІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

21 жовтня, 14 00 – 17 00,
зелений зал (к. 301.2)

Наукові  керівники: Бодак Ольга Петрівна,
керівник Центру  формування

                                    бібліотечно- інформаційних
ресурсів НБУВ, канд. іст. наук
Самохіна Наталія Федорівна
завідувач відділу НБУВ, канд. техн. наук

Учений  секретар: Зайченко Надія Яківна,
завідувач відділу НБУВ

Бодак Ольга Петрівна,
керівник Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів
НБУВ, канд. іст. наук
Формування електронних інформаційних ресурсів наукових бібліотек:
сучасні тенденції, проблеми та перспективи

Самохіна Наталія Федорівна,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук, с. н.  с.
Формування зібрань електронних інформаційних ресурсів у Національній
бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Гарагуля Сергій Сергійович,
наук. співроб. НБУВ
Формування електронних ресурсів бібліотек: орієнтація на
користувача

Клочок Тетяна Іванівна,
зав. сектору НБУВ
Посмєтна Ольга Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Облік електронних ресурсів у бібліотеці

Зайченко Надія Яківна,
зав. відділу НБУВ
Формування національних реферативних ресурсів: 15 років
корпоративної взаємодії (1999–2014 рр.)

Кропочева Наталія Миколаївна,
наук. співроб. Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського
Перспективи розвитку галузевої реферативної бази даних як складової
інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського

Корнієнко Валентина Олексіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особенности  отечественных и зарубежных систем реферирования
научных документов

Ейсмонт Юлія Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Дискусійні аспекти вживання наукової термінології у вітчизняних
реферативних виданнях як складової національного інформаційного
простору

Шелудько Віра Леонідівна,
бібліотекар І категорії НБУВ
Склад і структура української термінологічної лексики з державного
управління  на основі реферативних ресурсів НБУВ

Лопата Олена Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Верещагіна Свєтослава Володимирівна,
зав. сектору НБУВ
Використання інформаційних електронних продуктів та їх
популяризація у залах періодичних видань НБУВ

Козак Богдан Станіславович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Інтернет-ресурс для обмінних фондів бібліотек
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Разважаєв Артем Юрійович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Аналіз перспектив надання і використання моделі SaaS для електронних
інформаційних центрів

Сидиченко Євген Іванович,
наук. співроб. НБУВ
Оптимізація автоматизованого робочого місця комплектатора

Медвідь Тетяна Станіславівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Систематизація електронних інформаційних ресурсів економічної
тематики в контексті розвитку галузі

Несміянова Ірина Віленівна,
представник АВЕ/IPS в Україні, директор ТОВ «АБЕ Маркетинг»
Електронні ресурси провідних наукових товариств світу – пропозиція
на 2015 рік від АВЕ/IPS

КРУГЛИЙ  СТІЛ

БІБЛІОТЕКА  –  ОСВІТА  –   ІННОВАЦІЇ

22 жовтня, 10 00  –  16 00 ,
зал літератури з бібліотекознавства (к. 335)

Наукові керівники: Ільганаєва  Валентина Олександрівна,
професор ХДАК, д-р істор. наук, професор
Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна,
пров. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, с. н. с.

Учений секретар: Литвинова  Лариса Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц.

                                    комунікацій

Ільганаєва Валентина Олександрівна,
професор Харківської державної академії культури, д-р істор. наук, проф.
Професійно-спеціальна підготовка бібліотекарів у стратегіях медіа-
освіти

Давидова Ірина Олександрівна,
завідувач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій
Харківської державної академії культури, д-р наук із соц. комунікацій,
проф.
Бібліотека як комунікаційна система

Кунанець Наталія Едуардівна,
заст. директора науково-технічної бібліотеки Національного університету
«Львівська політехніка», д-р наук із соц. комунікацій
Бібліотечні інформаційні технології для осіб з особливими потребами

Загуменна Віра Вікторівна,
професор НАКККіМ,
канд. пед. наук, проф.
Безперервна бібліотечно-інформаційна освіта як умова  розвитку
бібліотек
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Ярошенко Тетяна Олександрівна,
директор наукової бібліотеки Національного університету
«Києво-Могилянська академія», канд. іст. наук
«Вбудований бібліотекар»: нові вимоги до професії

Хіміч Ярослава Олегівна,
професор НАКККіМ,
канд. іст. наук, доц.
Безперервна бібліотечно-інформаційна освіта: нові форми  і методи

Сошинська Ярослава Євгенівна,
доцент Національного технічного університету «Київський політехнічний
інститут», виконавчий директор УБА, канд. пед. наук, доц.
Проектний менеджмент в системі професійних компетенцій

Чуканова Світлана Олександрівна,
координатор Американської бібліотеки ім. Віктора Китастого при
Науковій бібліотеці Національного університету «Києво-Могилянська
академія»
Бібліотечна освіта у США: історико-педагогічний аналіз

Казимі Парвіз,
доктор філософії Бакинського державного університету;
Кунанець Наталія Едуардівна,
заст. дир. науково-технічної бібліотеки Національного університет
«Львівська політехніка», д-р наук із соц. комунікацій, с. н. с.
Підготовка бібліотечних фахівців у Бакинському державному
університеті

Литвинова Лариса Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Проблеми бібліотечної освіти у дисертаційних дослідженнях учених
України

Шемаєв Сергій Олександрович,
аспірант Харківської державної академії культури
Взаємозв’язок підготовки кадрів для бібліотек,  музеїв та архівів в
європейських країнах

Яцечко-Блаженко Тетяна Володимирівна,
старш. викладач Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
Яцечко Світлана Володимирівна,
канд. іст. наук
Роль університетської бібліотеки в навчанні студентів спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність» на прикладі
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Долотова Ольга Артурівна,
голов. бібліотекар РГБ
Место и роль библиотеки в юридическом информировании граждан

Добровольська Вікторія Василівна,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності
НАКККІМ, канд. наук із соц. комунікацій
Комунікаційне середовище документознавства як навчальна
дисципліна
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КРУГЛИЙ СТІЛ

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ
В   ЕЛЕКТРОННОМУ  СЕРЕДОВИЩІ

22 жовтня, 1000 – 1300,
зал довідково-бібліографічного відділу (к. 203)

Наукові  керівники: Добко Тетяна Василівна,
керівник Центру науково-бібліографічної
інформації НБУВ, д-р наук  із соц.
комунікацій, с. н. с.
Пономаренко Лариса Олександрівна,
в. о. директора  ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського

Учений  секретар: Шкаріна  Віталіна  Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Добко Тетяна Василівна,
керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ, д-р  наук із
соц. комунікацій
Тенденції і пріоритети довідково-бібліографічного обслуговування
у наукових бібліотеках

Пономаренко Лариса Олександрівна,
в. о. директора  ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Інновації та досвід Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського у створенні електронних
бібліографічних ресурсів

Паславський Тарас Богданович,
директор Інституту сучасних інформаційно-бібліотечних технологій
ЛННБ України імені В. Стефаника, канд. іст. наук
Автоматизована обробка інформації та інноваційні бібліотечні
технології у ЛННБ України імені В. Стефаника

Железняк Микола Григорович,
в. о. директора Інституту енциклопедичних досліджень НАН України,
 зав. відділу науково-дослідної та науково-організаційної підтримки
Енциклопедії Сучасної України, канд. філол. наук
Стан, перспективи та можливості онлайн-версії Енциклопедії
Сучасної України

Геращенко Михайло Васильович,
професор кафедри історії та документознавства
Національного авіаційного університету,
канд. пед. наук, проф.
Бібліографічна Шевченкіана: сторінки історії

Омельчук Володимир Юхимович,
зав. відділу НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Новосьолова Лариса Семенівна,
наук. співроб. НБУВ,
Бібліографічна  Шевченкіана: створення всеукраїнського
електронного ресурсу

Бєляєва Лілія Вікентіївна,
наук.  співроб. НБУВ
Войченко Ірина Дмитрівна,
наук.  співроб.  НБУВ
«Кобзар» Т. Г. Шевченка мовами народів світу у фондах
Національної бібліотеки України  імені В. І. Вернадського

Ігнатюк Марина Вікторівна,
директор бібліотеки Житомирського національного агроекологічного
університету
Бібліографічні покажчики як складова сучасної системи
бібліотечно-інформаційного забезпечення агроекологічної галузі (на
прикладі Житомирської області)

Лиханова  Ірина  Геннадіївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібліографічний покажчик «Книга в Україні, 1861–1917»: питання
створення і використання



46 47

Романуха Зоя Василівна,
аспірант РДУ
Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у провідних
університетських бібліотеках західного регіону України

Арсеєнко Тетяна Іванівна,
зав. відділу НБУВ
Воробей Микола Андрійович,
наук. співроб. НБУВ
Система довідково-інформаційного обслуговування в Австрійській
національної бібліотеці

Кушерський Андрій Мирославович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особливості мережевих довідково-пошукових систем
президентських бібліотек США: порівняльний аналіз

Саєнко Людмила Іванівна,
зав. відділу Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького,
канд. іст. наук
Краєзнавчі ресурси ОННБ ім. М. Горького на сайті Бібліотеки та в
соціальних мережах

Добра Надія Володимиріна,
зав. сектору НБУВ
Тематичні колекції веб-ресурсів як складова сучасного
інформаційного середовища

Чупріна Вікторія Миколаївна,
зав. відділу НБУВ
Довідково-інформаційне обслуговування за МБА і ДД: бібліографічне
доопрацювання замовлень за запитами користувачів

Устиновський Дмитро Володимирович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Міжнародний зведений каталог російської книги (1918–1926) як
довідково-інформаційне джерело

Муха  Владислав Сергійович,
мол. наук. співробітник Інституту енциклопедичних досліджень
НАН України
Концепція інтернет-варіанту енциклопедичного словника
«Чернігівщина ХХ–ХХІ століть»

Руденко Руслан Васильович,
голов. бібліотекар відділу науково-інформаційного та науково-
технічного забезпечення  Інституту енциклопедичних досліджень
НАН України
Покажчик «Науковці України ХХ–ХХІ століть. Метабібліографія»
як інформаційно-довідковий ресурс»

Штих Павло Михайлович,
пров. бібліограф НБУВ
Відкритий електронний архів як засіб забезпечення бібліографічною
інформацією

Очеретянко Світлана Іванівна,
голов. редактор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Роль та значення електронного каталогу  бібліотеки Інституту
енциклопедичних досліджень НАН України для створення
енциклопедичних видань

Шкаріна Віталіна Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліографія проблематики світової економічної кризи

Шушківський Анатолій Іванович,
наук. співроб. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Електронні ресурси про адміністративні одиниці України як
важливе довідково-інформаційне джерело сьогодення

Колесніченко Аліна Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Електронні бібліографічні ресурси з історії України як об’єкт
бібліографічного опису
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Для  нотаток


