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ПРОГРАМА

конференції молодих учених 

«УЧЕНИЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОКОЛІННЯ: 
ІННОВАЦІЇ, ТРАДИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

17 травня
Онищенко Олексій Семенович, генеральний директор Національ-

ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академік НАН України
Вітальне слово до учасників конференції молодих учених

Удовик Володимир Миколайович, голова Ради молодих учених 
НБУВ, канд. іст. наук

Молоді дослідники у розвитку сучасного інформаційного простору

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

Семенчук Владислав Михайлович, Товари�ество с ограничен�Товари�ество с ограничен-
ной ответственностью «KostanaySoft» Республика Казахстан г. Кустанай

Внедрение средств полной автоматизации в библиотечной деятель-
ности с помощью программного обеспечения «Библиотечное Дело»

ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Кравченко Володимир Анатолійович, завідувач НДС «Центр 
економічних досліджень» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат економічних наук

Новікова Ірина Едуардівна, науковий співробітник економічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, кандидат економічних наук

Управління ризиками та змінами в процесі капіталізації інтелек-
туальної власності університетських вчених

Лазерко Марина Петровна, ученый секретарь Центральной науч-
ной библиотеки НАН Беларуси

Система менеджмента качества Центральной научной библио-
теки НАН Беларуси
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Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, провідний науковий спів-
робітник Інституту біографічних досліджень НБУВ, с. н. с., канд. іст. наук 

Модернізація науково-освітнього простору і бібліотека: модель взаємодії

Галаган Людмила Миколаївна, завідувач інформаційно�
аналітичного відділу Фонду Президентів України НБУВ, канд. політ. наук

Особливості функціонування електронних інформаційних ресурсів 
на сучасному етапі інформатизації державного управління

Симоненко Олена Василівна, молодший науковий співробітник 
Фонду Президентів України НБУВ, канд. політ. наук

Зміст та специфічні риси політичної участі молоді в умовах сучас-
ного інформаційного суспільства

Пирогова Ольга Владимировна, Центральная научная библиотека 
имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, младший 
научный сотрудник научно�исследовательского отдела библиотековедения

Авгуль Людмила Анатольевна, Центральная научная библиотека 
имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, 
заведую�ий научно�исследовательским отделом библиотековедения

Конференции молодых ученых и специалистов как эффективная 
форма работы с молодежью

Кубах Анастасия Хакимяновна, ФГБОУ «Санкт�Петербургский 
государственный университет технологии и дизайна»

Видео-маппинг как новый способ организации среды

Назаровець Сергій Андрійович, бібліотекар 2�ї категорії НТБ НУ 
«Львівська політехніка»

Алтметрікс: новий підхід до оцінки якості наукових досліджень 

Костиря Борис Миколайович, молодший науковий співробітник 
відділу систематизації НБУВ

Видання українських символістів 1910–1920-х років у фондах НБУВ 
як джерело організації ефективної наукової роботи

Пущук Марія Іванівна, молодший науковий співробітник відділу 
систематизації НБУВ
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Юридичні науки в Рубрикаторі НБУВ – ефективне відображення 
розвитку правової галузі

Беззуб Ірина Олександрівна, молодший науковий співробітник 
Національної юридичної бібліотеки НБУВ

Трансформація навчальної та науково-популярної книги в умовах 
інформатизації культурно-освітньої сфери

МЕРЕЖЕВІ ІНІЦІАТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ

Сербін Олег Олегович, зав. відділу систематизації НБУВ, канд. іст. наук
Індексування інформації як ефективна складова пошукових інструментів

Бодак Ольга Петрівна, керівник Центру формування бібліотечно�
інформаційних ресурсів НБУВ, канд. іст. наук

Науково-інформаційний ресурс «Україна у відгуках зарубіжної пре-
си» як джерело аналізу іміджу держави

Вітушко Наталія Сергіївна, заввідділу технологій електронної 
обробки інформації Національної юридичної бібліотеки НБУВ

Соціальні мережі як інструмент поширення інформаційно-
аналітичних продуктів бібліотек в інформаційному просторі

Іващук Леся Анатоліївна, науковий співробітник Фонду Прези-
дентів України НБУВ, канд. іст. наук

Мережеві ініціативи в сучасному науковому просторі: світовий досвід

Петренко Ольга Владимировна, научный сотрудник Сибирский 
филиал Российского института культурологии, Омский государствен-
ный университет им. Ф. М. Достоевского

Интернет и научная деятельность: к решению проблемы достовер-
ности и верифицируемости исторической информации в сети Интернет

Федорчук Артур Григорович, науковий співробітник відділу ор-
ганізації та використання документального фонду ФПУ

Особливості пошуку тематичної інформації в матеріалах мере-
жевих періодичних видань

Вітушко Антон Володимирович, науковий співробітник Націо-
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нальної юридичної бібліотеки НБУВ
Системи інформаційного моніторингу соціальних мереж як інс-

трумент аналітичних служб

Романенко Олена Валеріївна, аспірант Інституту світової еконо-
міки та міжнародних відносин НАН України

Компаративний аналіз інтернет-комунікації політичних партій 
України та Польської Республіки у соціальних мережах

Совин Олена Ростиславівна, магістр хімії, аспірант кафедри 
аналітичної хімії Львівського національного університету ім. І.Франка

Науковці та Twitter

Перенесієнко Ігор Петрович, молодший науковий співробітник 
відділу систематизації НБУВ

Соціальні інтернет-мережі як інструмент систематизаційної ор-
ганізації діяльності сучасної бібліотеки

Шаповал Максим Ігорович, молодший науковий співробітник від-
ділу формування і обліку електронних інформаційних ресурсів НБУВ

Публічні ліцензії та їх застосування до наукових електронних ре-
сурсів мережі Інтернет

Медвідь Тетяна Станіславівна, молодший науковий співробітник 
відділу систематизації НБУВ

Диспетчеризація електронних інформаційних ресурсів НБУВ в про-
цесі їх систематизації

Шульга Ірина Олександрівна, молодший науковий співробітник 
Центру формування бібліотечно�інформаційних ресурсів

Українська Вікіпедія: історія та розвиток
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БІБЛІОТЕКИ І НАУКОВІ УСТАНОВИ В СИСТЕМІ 
СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Fedyuk Roman Sergeevich, Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russian Federation

Functions of scientific and technical libraries in our days

Іванова Наталія Георгіївна, зав. відділу Національної юридичної 
бібліотеки НБУВ, канд. іст. наук

Роль бібліотек у підвищенні рівня правової культури суспільства

Половинчак Юлія Миколаївна, зав. відділу Національної юри-
дичної бібліотеки НБУВ, канд. іст. наук

Бібліотеки в системі правових комунікацій

Трачук Людмила Федорівна, доцент кафедри бібліотекознавства і 
бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету, кан-
дидат історичних наук

Еволюція бібліографічного інформування – від «інформаційно-біб-
ліографічного обслуговування» до «електронного бібліографічного ін-
формування споживачів» 

Ісаєнко Олександр Олександрович, науковий співробітник відді-
лу бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук

Організаційно-управлінські перетворення у національній бібліотеці

Павлуша Ірина Анатоліївна, зав. відділу пошуку та обліку доку-
ментів Фонду Президентів України НБУВ, канд. іст. наук

«Колекція видань з дарчими написами» Фонду Президентів Украї-
ни: формування, склад та змістове наповнення

Гарагуля Сергій Сергійович, науковий співробітник відділу фор-
мування і обліку електронних інформаційних ресурсів НБУВ

Проблематика каталогізації електронних ресурсів у НБУВ

Самохіна Жанна Владиславівна, молодший науковий співробіт-
ник відділу бібліотекознавства НБУВ

Маркетингової дослідження у наукових бібліотеках України
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Веремейчук Олексій Дмитрович, молодший науковий співробітник 
відділу формування і обліку електронних інформаційних ресурсів НБУВ

Linux как сетевая операционная система для рабочих станций библиотеки

Литвинова Лариса Анатоліївна, молодший науковий співробіт-
ник відділу бібліотекознавства НБУВ

Сучасні тенденції дисертаційних досліджень зі спеціальності «Книгознав-
ство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (бібліометричний аналіз)

Кушерський Андрій Мирославович, в. о. молодшого наукового 
співробітника Фонду Президентів України НБУВ

Освітні інформаційні ресурси на веб-сайтах президентських бі-
бліотек США

Матвійчук Лариса Олександрівна, здобувач НБУВ
Сучасні біобібліографічні ресурси: гуманітарний напрям

Третяк Тетяна Іванівна, молодший науковий співробітник відді-
лу організації та використання документального фонду ФПУ

Бібліометричний аналіз БД „Україна у відгуках зарубіжної преси”

Польовик Світлана Миколаївна, молодший науковий співробіт-
ник відділу організації та використання документального фонду ФПУ

Місце та роль Фонду Президентів України в соціокультурному просторі

Макарова Олена Ігорівна, молодший науковий співробітник від-
ділу організації та використання документального фонду ФПУ

Бібліотека Конгресу Аргентини в контексті розвитку бібліотеч-
них інформаційних технологій

Лаба Оксана Василівна, аспірант Українського науково�дослідного 
інституту архівної справи і документознавства (УНДІАСД, м. Київ)

Калінчук Крістіна Олегівна, студентка 3�го курсу спеціальності 
«Документознавство та інформаційна діяльність» Івано�Франківського 
національного технічного університету нафти і газу

Особливості складання бібліографічних описів як результату 
аналітико-синтетичної переробки міжнародної інформації

Грогуль Олена Миколаївна, аспірантка кафедри бібліотекознав-
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ства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету
Оглядовий документ як вид інформаційно-аналітичного продукту 

наукової бібліотеки

Харитонов Олексій Олександрович, аспірант НБУВ
Ресурсы мультимедиа как инструмент повышения посещаемос-

ти библиотек

Зенькевич  Жанна Константиновна, Центральная научная биб-
лиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, 
веду�ий библиотекарь отдела научной систематизации документов

Купрещенкова Елена Евгеньевна, Центральная научная библио-
тека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, науч-
ный сотрудник научно�исследовательского отдела библиотековедения

Лазерко Марина Петровна, Центральная научная библиотека имени 
Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, ученый секретарь

Основные формы управления качеством в Центральной научной 
библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси 

Амонс Юлія Вацлавівна, молодший науковий співробітник відді-
лу бібліотекознавства НБУВ

Підвищення кваліфікації молодих спеціалістів як складова кадро-
вої політики наукової бібліотеки

Медвідь Тетяна Петрівна, молодший науковий співробітник від-
ділу систематизації НБУВ

Розвиток таблиць класифікації НБУВ: історичний аналіз в інова-
ційності сьогодення

Орєшина Наталя Володимирівна, молодший науковий співробіт-
ник відділу систематизації НБУВ

Спеціалізовані каталоги НБУВ в системі організації знань: систе-
матизаційний аспект

Присяжна Лілія Василівна, науковий співробітник Національної 
юридичної бібліотеки НБУВ

Бібліотеки як центри інформаційно-аналітичної підтримки ор-
ганів державного управління 
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Чернявська Ліна Павлівна, молодший науковий співробітник На-
ціональної юридичної бібліотеки НБУВ

Аналітичний огляд інформаційних ресурсів бібліотек з ринку праці: 
гендерний аспект

Бондаренко Вікторія Іванівна., молодший науковий співробітник 
СІАЗ НБУВ

Зарубіжний досвід формування практики дистантного інформа-
ційно-аналітичного забезпечення користувачів сучасної бібліотеки

Аксьонова Наталія Дмитрівна, науковий співробітник Націо-
нальної юридичної бібліотеки НБУВ

Правове забезпечення формування національного газетного фон-
ду України

Сєкунова Ірина Олексіївна, молодший науковий співробітник 
Фонду Президентів України НБУВ

Аналіз типології друкованих ЗМІ як ефективного складника мате-
ріалів президентських кампаній

Якименко Анатолій Миколайович, аспірант кафедри філософ-
ських та соціальних наук Київського національного торговельно�
економічного університету

Поняття медіатизації в контексті комунікативної парадигми

Гості:

Лущик Уляна Богданівна, керівник інноваційних проектів Цент-
ру інноваційних медичних технологій, д�р мед. наук миру.



Комп'ютерна верстка

Л. Іва�ук

Підп. до друку 16.05.12
Формат 60х84/16. Друк. офс. Папір офс.

Видається в друкованому та електронному вигляді.

Надруковано у НВЦ Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

03039, м. Київ, просп. 40�річчя Жовтня, 3

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5358 від 3.08.2001


