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НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ НБУВ

ПРОГРАМА
VI міжнародної наукової конференції
молодих учених
«МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ:
Роль та місце бібліотек в модернізації
науково-освітнього простору»

КИЇВ, 2015 р.

Порядок роботи
Шоста міжнародна наукова конференція
молодих учених
«МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ:
Роль та місце бібліотек в модернізації
науково-освітнього простору»
15 травня 2015 р.
9.30–10.00 – реєстрація учасників конференції
10.00–13.00 – пленарне засідання
13.00–13.30 – перерва
13.00–17.00 – продовження роботи конференції
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ПРОГРАМА
конференції молодих учених
«МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ»
15 травня
Попик Володимир Іванович,
генеральний директор Національної бібліотеки України імені
В. І.Вернадського, член-кореспондент НАН України
Вітальне слово до учасників конференції молодих учених
Волковинська Вероніка Олександрівна,
науковий співробітник Фонду Президентів України Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, голова Ради молодих
вчених Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Соціальний капітал молодого науковця у контексті
розмежування приватної та публічної сфер
Андрущенко Валентина Борисівна,
завідувач відділу Державного фонду фундаментальних досліджень
Грантові дослідження молодих вчених: що змінилося за
останні 5 років?
Скороход Олександр Миколайович,
науковий співробітник Інституту молекулярної біології та
генетики НАН України, Голова Ради молодих вчених НАН України,
кандидат біологічних наукк
Ради молодих вчених НАН України: проекти задля
реалізації інтересів наукової молоді
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Мережеві технології
в розвитку сучасного інформаційного простору
Мар’їна Олена Юріївна,
доцент кафедри бібліографознавства та інформаційнобібліографічної діяльності Харківської державної академії
культури, кандидат наук із соціальних комунікацій
Бібліотека в умовах віртуалізації соціальних відносин
Галаган Людмила Миколаївна,
в.о. директора Фонду Президентів України Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Е-урядування в контексті розвитку сучасних наукових
досліджень
Морозова Инна Александровна,
заведующая сектором Центральной научной библиотеки им. Я.
Коласа НАН Беларуси, Республика Беларусь
Роль системы корпоративной каталогизации в развитии
информационного пространства Беларуси
Мележик Євген Олександрович,
молодший
науковий
співробітник
Інституту
фізики
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, керівник наукової соціальної
мережа www.Science-Community.org
Наукова соцмережа www.Science-Community.org як
сервісний центр для українських науковців
Пинчук Татьяна Викторовна,
научный сотрудник Центральной научной библиотеки им. Я.
Коласа НАН Беларуси, Республика Беларусь
Веб-сервисы
Центральной
научной
библиотеки
Национальной академии наук Беларуси для удаленных
пользователей
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Штука Ірина Анатоліївна,
доцент кафедри суспільних дисциплін та кафедри спеціальних
юридичних дисциплін Національного університету водного
господарства та природокористування (м. Рівне), кандидат
політичних наук
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасному
інформаційному просторі
Мелащенко Андрій Олегович,
старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені
В. М. Глушкова НАН України, кандидат фізико-математичних
наук
Закриті та відкриті системи довіри як елементи
інформаційного простору
Кулик Євгенія Володимирівна,
завідувач відділу по роботі з електронними ресурсами Державної
бібліотеки України для юнацтва
Мережеві технології як засіб модернізації бібліотечноінформаційного обслуговування юнацтва
Самохіна Жанна Владиславівна,
молодший науковий співробітник Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського
Мережеві технології як інструмент рекламної комунікації
бібліотеки
Шелестова Анна Миколаївна,
старший викладач кафедри ІТ Харківської державної академії
культури, кандидат наук із соціальних комунікацій
Мережеві технології як компоненти інформаційнонавчального середовища ВНЗ
Бородіна Наталія Вячеславівна,
доцент кафедри філософії та методології науки Одеського
національного
політехнічного
університету,
кандидат
філософських наук
Мережеві технології в вивченні філософії
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Зубченко Надія Ігорівна,
бібліотекар І категорії Науково-інформаційний центру Наукової
бібліотеки Національного університету «Одеська юридична
академія»
Наукова та соціальна комунікація бібліотеки у вебпросторі
Булахова Галина Іванівна,
молодший науковий співробітник Служби інформаційноаналітичного забезпечення Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
Pinterest як рекламний сервіс
Жабін Андрій Олександрович,
молодший науковий співробітник Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського
LibGuides – засіб просування України в англомовний
простір
Cтрунгар Валерія Валеріївна,
аспірант Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Дослідження наукової діяльності в соціальних медіа
Кушерський Андрій Мирославович,
молодший науковий співробітник відділу пошуку та обліку
документів Фонду Президентів України Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського
Особливості
організації
мережевого
доступу
до
документальних колекцій Президентської бібліотекимузею Ф. Рузвельта
Бондаренко Вікторія Іванівна,
молодший науковий співробітник Служби інформаційноаналітичного забезпечення Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій
Система дискантного обслуговування в контексті
забезпечення доступу до наукових та культурних
інформаційних ресурсів
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Глущук Євгенія Вікторівна,
бібліотекар І категорії Фонду Президентів України Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Місце і роль бібліотек в процесі інформаційноаналітичного супроводу діяльності владних структур
Терещенко Ірина Юріївна,
молодший науковий співробітник відділу оперативної інформації
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Сучасні
тенденції
у
виробництві
інформаційноаналітичної продукції
Бовкунович Мария Андреевна,
младший научный сотрудник Центральной научной библиотеки
им. Я. Коласа НАН Беларуси, Республика Беларусь
Проведение
мероприятий
для
информационной
поддержки научных исследований (из опыта ЦНБ НАН
Беларуси)
Разважаєв Артем Юрійович,
молодший науковий співробітник відділу наукової організації
електронних інформаційних ресурсів Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського
Аспекти проведення наукових відео інтернет-конференцій
для інформаційно-бібліотечної діяльності
Грет Максим Ярославович,
молодший науковий співробітник Національної
України імені В. І. Вернадського
Блоги в сучасному інформаційному просторі

бібліотеки

Кузьмін Едуард Едуардович,
бібліограф відділу Науково-інформаційного центру Наукової
бібліотеки Національного університету «Одеська юридична
академія», аспірант
Деякі питання права інтелектуальної власності в роботі
бібліотек в сучасних умовах

8

Курганова Олена Юріївна,
науковий співробітник відділу стародруків та рідкісних видань
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
кандидат філологічних наук
Електронна книжкова виставка як засіб введення
українських видань доби бароко в сучасний інформаційний
простір
Пестрецова Ольга Олександрівна,
молодший науковий співробітник Національної юридичної
бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського
Популяризація правових знань в бібліотеках
Слободниченко Іван Миколайович,
інженер І категорії Наукової бібліотеки Національного
університету «Одеська юридична академія»
Разработка сайта научной библиотеки национального
университета «Одесская юридическая академия»

Бібліотечна освіта
в умовах розвитку суспільства знань
Тарарива Лідія Юріївна,
заступник директора з навчальної роботи відокремленого
підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка»
Бібліотека як сучасний медіа-центр: шляхи реформування
Шевчук Алина Валерьевна,
магистрантка Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт»
Мотивирующие
подребности
ИТ
специалистов
и
библиотека как одна из них
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Дем’яненко Людмила Григорівна,
науковий співробітник Фонду Президентів України Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Модернізація освіти бібліотечних кадрів у контексті
інформатизації бібліотек
Бережна Ксенія Сергіївна,
бібліотекар ІІ категорії Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова
Онлайн навчання як можливість для бібліотекарів
підвищити свою кваліфікацію

Імідж молодого науковця
та мотивація наукової діяльності молоді
Арпентьева Мариям Равильевна,
доцент кафедры психологии развития и образования Калужского
государственного университета, РФ, кандидат психологических
наук
Чулий Вера Ивановна,
выпускница отделения психологии и социальной работы Нарофоминского филиала Российского государственного социального
университета, РФ
Мотивация
научно-исследовательской
деятельности
молодежи
Волковинський Сергій Олександрович,
старший викладач кафедри філософських дисциплін Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка,
кандидат філософських наук
«Школа відкритого розуму» як інсайд-навчання на
конференціях наукової молоді
Лисенко Ірина Володимирівна,
доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування
Чернігівського національного технологічного університету,
кандидат економічних наук
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Лисенко Наталія Володимирівна
студентка
Чернігівського
національного
технологічного
університету
Сучасний стан та мотивація наукової діяльності молодих
вчених в Україні
Тихонкова Ірина Олександрівна,
старший науковий співробітник Інституту молекулярної
біології і генетики НАН України, кандидат біологічних наук
Рейтинги, індекси, бази даних наукової літератури і
сервіси для науковців: як не втрачати з самого початку
наукової кар’єри
Гарда Микола Федорович,
науковий співробітник НДІ МАБН при Карпатському
університеті ім. Августина Волошина
Мотивація наукової діяльності молоді України: пост
революційний вимір
Матвєєва Ольга Ігорівна,
cтудентка 1 курсу Навчально-наукового інституту права та
психології Національної академії внутрішніх справ
Image of Young Scientist
Юрченко Людмила Віталіївна,
студентка 4 курсу Харьківського національного університету
будівництва та архітектури
Мотивація наукової діяльності молодих вчених
Рабчун Ірина Вікторівна,
студентка 2 курсу Інституту перепідготовки та підвищення
кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.
П. Драгоманова
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у
вищих навчальних закладах України за законом «Про
вищу освіту»
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Корейба Інна Ігорівна,
магістрантка
Запорізького
національного
технічного
університету
Наукова діяльність молоді запорізького регіону
Мовчан Уляна Валеріївна,
студентка 2 курсу Київського національного університету імені
Т. Шевченка
Наукова діяльність української молоді: проблеми і
мотивація
Петрович Ольга Борисівна,
аспірантка кафедри педагогіки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Стимулювання обдарованої учнівської молоді до науководослідної діяльності
Яцюк Олег Степанович,
асистент кафедри теорії економіки та управління Іванофранківського національного технічного університету нафти і
газу
Шляхи запобігання корупції у вищих навчальних закладах
і формування позитивного іміджу молодого науковця
Ціммерман Наталя Олександрівна,
студентка 4 курсу Інституту філології Київського національного
університету імені Т. Шевченка
Мовна
картина
молодого
науковця:
особливості
функціонування прецедентних феноменів у середовищі
студентів-науковців
Копитко Тетяна Юріївна,
бібліотекар 1 категорії Фонду Президентів України Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Інформаційна культура молодого вченого як об’єкт
дослідження сучасного комунікативного простору
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Заворотинська Євгенія Анатоліївна,
студентка
Національного
педагогічного
університету
ім. М. П. Драгоманова
Стратегія мотивації наукової діяльності молоді України в
умовах сьогодення
Хворостяний Ігор Григорович,
асистент кафедри теорії та історії держави і права Національного
транспортного університету, кандидат філологічних наук
Науково-навчальний потенціал поліінтерпретаційного
аналізу в літературознавстві (на прикладі новели Олени
Пчілки «Біла кицька»)
Горохолінська Ірина Володимирівна,
асистент кафедри культурології, релігієзнавства та теології
Чернівецького
національного
університету
імені
Юрія
Федьковича, кандидат філософських наук
Значущість
філософсько-релігієзнавчої
компоненти
освіти у становленні світогляду сучасних молодих
науковців

Молодіжні наукові об’єднання
у реалізації корпоративних проектів
Ахремчик Марина Петровна,
ученый секретар Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа
НАН Беларуси, Республика Беларусь
Деятельность совета молодых ученых Центральной
научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси
Іванійчук Таісія Юріївна,
заступник директора Наукової бібліотеки Національного
університету «Одеська юридична академія», кандидат
біологічних наук
Спадкоємність у розвитку одеської школи права як
ціннісна складова професійної підготовки правознавців
в Національному університеті «Одеська юридична
академія»
13

Безвершенко Юлія Василівна,
молодший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики
ім. М. М. Боголюбова НАН України, старший викладач кафедри
фізико-математичних наук Національного університету
«Києво-Могилянська академія», заступник Голови Ради молодих
вчених НАН України
Діяльність Ради молодих вчених НАН України у контексті
популяризації науки
Калініна Лариса Анатоліївна,
доцент кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності Миколаївської
філії Київського національного університету культури і
мистецтв, кандидат педагогічних наук
Використання інноваційних інтерактивних технологій в
системі роботи бібліотек: бібліотечний театр Док
Рак Юлія Анатоліївна,
асистент кафедри економічної теорії та конкурентної
політики Київського національного торговельно-економічного
університету
Роль наукових товариств та об’єднань у формуванні іміджу
молого науковця (на прикладі Наукового товариства
студентів і молодих вчених КНТЕУ)
Гарагуля Сергій Сергійович,
науковий співробітник відділу наукової організації електронних
інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.
І. Вернадського
Реалізація міжбібліотечних корпоративних проектів з
інтеграції електронних ресурсів
Перенесієнко Ігор Петрович,
молодший науковий співробітник відділу наукового опрацювання
документів Національної Бібліотеки України імені В. І.
Вернадського
Журнал «Knowledge Organization» як можливість апробації
ідей з проблем організації бібліотечних ресурсів
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