
Сербін Олег Олегович

Доктор наук із соціальних комунікацій, кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри інформаційних технологій КНУКіМ та кафедри
видавничої справи та редагування КНУ Шевченка (за сумісництвом).

Основне місце роботи: директор Наукової бібліотека ім. М. Максимовича
КНУ Шевченка

Народився 26 березня 1982 року в м. Боярка Київської обл. в родині бібліотекарів.
В 2004-му році закінчив Київський національний університет культури і мистецтв за

спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». У період навчання в
університеті з 2001-го по 2004-й рр. працював в Книжковій палаті України
ім. Івана Федорова на посаді провідного бібліографа, наукового співробітника, завідувача
відділу Наукової підготовки державних поточних бібліографічних покажчиків. З жовтня
2004-го року – аспірант денної форми навчання Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського. В період з 2006-го до 2014-го рр. працював на посадах молодшого
наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника,
завідувача відділу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. З грудня
2014-го року до сьогодні працює на посаді директора Наукової бібліотеки
імені М. Максимовича КНУ Шевченка.

З 2006 по 2014 рр. брав активну участь у науково-організаційній, методичній та
культурно-просвітницькій роботі НБУВ, у тому числі, працював у складі оргкомітетів
наукових конференцій та робочих груп з удосконалення бібліотечних процесів. З 2009
року був заступником голови профкому та заступником голови Ради молодих вчених
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, з 2010 року повноважний
представник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського в складі Технічного
комітету стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144) Українського інституту
науково-технічної і економічної інформації. 3 2015 року керівник Секції університетських
бібліотек Української бібліотечної асоціації. Керівник комісії з впровадження
Універсальної десяткової класифікації в Україні.

Стипендіат Президії НАН України (2010-2012), Переможець конкурсу на отримання
гранту від Президії НАН України за науковим дослідженням «Еволюція класифікацій
наук та бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем» (2009-2011).

Сербін О.О. має науковий ступінь доктора наук із соціальних комунікацій (тема
дисертаційного дослідження «Бібліотечна систематизація наукової інформації: теоретико-
методологічні засади розвитку», 2016) та кандидата історичних наук (тема дисертаційного
дослідження «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних
класифікацій в Україні», 2008). Вчене звання: старший науковий співробітник (2012).

Коло наукових інтересів: організація бібліотечної справи, наукове опрацювання
інформаційних ресурсів, , бібліотечна освіта.

Науковий редактор продовжуваних видань: «Вища освіта і наука : науково-
аналітичний огляд» та «Київський університет на шпальтах періодичних видань :
щоквартальний науково-аналітичний огляд».

Сербін О.О. автор більше ста наукових, навчально-методичних і професійних
публікацій. Зокрема, автор монографій: «Бібліотечно-бібліографічні класифікації:
історична еволюція та сучасні тенденції розвитку», «Систематизація інформації в
контексті розвитку класифікацій наук».


