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ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

(до 100-річчя бібліотеки Університету Ушинського)» 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

17 листопада 2022 року 

 

ОДЕСА 

 

  



ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

10:00. ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВСТУПНЕ СЛОВО : 

Красножон Андрій Васильович, ректор ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, доктор історичних 

наук; 

Копусь Ольга Антонівна, перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи 

ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, професор; 

Чебикін Олексій Якович, професор кафедри теорії та методики практичної психології, 

академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ПНПУ 

ім. К. Д. Ушинського (2003-2021 рр.); 

Богуш Алла Михайлівна, професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти, 

академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної 

премії у галузі освіти; 

Подрезова Марина Олексіївна, голова методичного об'єднання бібліотек ЗВО півдня 

України, директор Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. 

 

ДОПОВІДІ 

 

1  Доля бібліотечних колекцій одеських 

університетів та приватних наукових 

зібрань під час румунської окупації 

1941-1944 років 

Красножон Андрій Васильович, 
доктор історичних наук, ректор 

Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

2  Університетська бібліотека як 

осередок діджиталізації освітнього 

процесу 

Візнюк Валентина Василівна, 

к-т педагогічних наук, директор 

бібліотеки (2018-2022 рр.) Державного 

закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

3  Шлях довжиною в 100 років: від 

книгозбірні Інституту народної 

освіти до сучасної університетської 

бібліотеки 

Спасскова Олена Павлівна, 

к-т мистецтвознавства, директор 

бібліотеки Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

4  Специфіка науково-дослідницької 

роботи в наукових бібліотеках 

України (1991-2015 рр.) 

Дьомін Олег Борисович, 

доктор історичних наук, професор, 

завідувач сектору науково-дослідної 

роботи науково-методичного відділу 

Одеської національної наукової 

бібліотеки 

5  Бібліотека Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського : історія, 

реалії сьогодення, перспективи 

майбутнього 

Білоус Валентина Степанівна, 

директор бібліотеки Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського 

6  Від концепції володіння інформації 

до концепції вільного доступу до неї 

Пружина Валентина Павлівна, 

заступник директора Наукової 

бібліотеки Одеського Національного 

Університету імені І. І. Мечникова 



7  Е-колекції в е-бібліотеці «Україніка» 

НБУ імені В. Вернадського: 

збереження та популяризація 

національної культурної спадщини  

Вощенко Олена Іванівна, 

доктор філософії в галузі філології, 

науковий співробітник Інституту 

інформаційно-комунікаційних 

технологій Національної бібліотеки 

України імені В. Вернадського 

(м. Київ) 

8  Приватна книжкова колекція 

професора Б. В. Варнеке – перлина 

книжкового фонду бібліотеки 

Університету Ушинського 

Левченко Валерій Валерійович, 
к-т історичних наук, доцент кафедри 

українознавства, історико-правових та 

мовних дисциплін Одеського 

національного морського університету 

 

12:30 – 13:00. Перерва на каву 

 

9  Науково-дослідна діяльність 

Національної наукової медичної 

бібліотеки України 

Кулієва Тамара Володимирівна, 

к-т наук із соціальних комунікацій, 

учений секретар Національної наукової 

медичної бібліотеки України 

(м. Київ) 

10  Імідж бібліотеки в інформаційному 

просторі в реаліях війни 

Кирій Світлана Василівна, 

завідувач відділу зовнішніх 

комунікацій та маркетингу 

Національної наукової медичної 

бібліотеки України 

(м. Київ) 

11  Психологічна підтримка в бібліотеці 

під час війни 

Антонюк Дмитро Вікторович, 

провідний бібліотекар Одеської 

обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені М. С. Грушевського 

Забіянов Євген Володимирович, 

завідувач відділу Одеської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

імені М. С. Грушевського 

12  Мандрівна бібліотека, або як 

втриматися в інформаційному 

просторі у стані подвійної евакуації 

Лисюк Юлія Олегівна, 

провідний редактор Луганської 

обласної універсальної наукової 

бібліотеки 

Літашова Анастасія Ігорівна, 
завідувач відділу інформаційних 

технологій та електронних ресурсів 

Луганської обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

 

13  Наш простір: методична складова 

розвитку інформаційного середовища 

наукової бібліотеки ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова 

Бондарчук Ярослава Сергіївна, 
завідувач науково-методичного відділу 

наукової бібліотеки Вінницького 

національного медичного університету 

імені М. І. Пирогова 

 



14  Соціокультурна діяльність 

бібліотеки - важливий компонент у 

системі формування особистості 

студента 

Гулик Інна Вікторівна, 

завідувач відділу культурно-

просвітницької роботи наукової 

бібліотеки Вінницького національного 

медичного університету імені 

М. І. Пирогова 

Лозан Світлана Михайлівна, 

завідувач відділу обслуговування 

іноземною літературою наукової 

бібліотеки Вінницького національного 

медичного університету імені 

М. І. Пирогова 

 

Екскурсія експозицією рідкісної та цінної книги бібліотеки Університету 

Ушинського 

15  Наукова бібліотека закладу вищої 

освіти – переформатування 

діяльності в умовах реорганізації 

Бакуменко Лариса Григорівна, 

к-т наук із соціальних комунікацій, 

завідувач відділу наукової бібліотеки 

Державного біотехнологічного 

університету 

(м. Харків) 

16  Бібліотечно-інформаційна діяльність 

у цифровому середовищі в умовах 

воєнного стану в Україні 

Брагінська Вікторія Володимирівна, 

завідувачка сектору Наукової 

бібліотеки Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

(м. Харків) 

Щабельник Вікторія Вікторівна, 

провідний бібліограф Наукової 

бібліотеки Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

(м. Харків) 

17  Національна політика та бібліотечна 

справа в Україні в 1920-х роках 

Букач Валерій Михайлович, 

к-т історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та методології 

науки, приват-професор Державного 

закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

18  Стратегія та ризики бібліотеки ЗВО в 

контексті цифрової трансформації 

 

Букорос Тетяна Олександрівна, 

доцент, к-т політичних наук, директор 

Науково-технічної бібліотеки 

Київського національного університету 

технологій та дизайну 

Чепілко Олександра, 

завідувач інформаційно-

бібліографічним відділу Київського 

національного університету технологій 

та дизайну 

19  Бібліотечні програми та проекти 

для молоді. Досвід роботи ЦБС для 

дорослих  

 

Бутт Наталя Валеріївна, 

методист ОМВ Центральної міської 

бібліотеки імені І. Франка 

(м. Одеса) 



20  Роль бібліотеки у розвитку 

європейської культури та освіти: 

Античність, Середні віки, 

Відродження 

Горанська Тетяна Володимирівна, 

старший викладач кафедри української 

та зарубіжної літератур Державного 

закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

21  Розділ «Математика» у фонді цінної 

та рідкісної літератури бібліотеки 

Університету Ушинського та його 

використання у професійній 

підготовці майбутніх учителів 

математики 

Гончаренко Наталія Любомирівна, 

бібліотекар фонду ЦРЛ бібліотеки 

Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

22  Війна, що змі(ц)нила дитячі 

бібліотеки 

Гордієнко Алла Іванівна, 

к-т культурології, заслужений 

працівник культури України, 

генеральний директор Національної 

бібліотеки України для дітей, 

президент Української асоціації 

працівників бібліотек для дітей, 

президент Національної секції 

Міжнародної ради з дитячої та 

юнацької книги (UA IBBY) 

(м. Київ) 

23  Використання соціальних мереж 

Facebook та Instagram у діяльності 

бібліотеки Університету Ушинського 

Груздєвич Марина Вікторівна, 

завідувач відділу бібліотеки 

Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

24  Актуалізація інформаційно-

аналітичних ресурсів бібліотек в 

умовах воєнного стану 

Данькевич Юлія Володимирівна, 

к-т філологічних наук, доцент кафедри 

комп’ютерних та інформаційних 

технологій Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського 

(м. Київ) 

25  Тенденції зміни стратегій IFLA 

впродовж 2020-22 років 

Земляна Олександра 

Володимирівна, 

провідний перекладач Національної 

бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського 

(м. Київ) 

 

26  Національна наукова 

сільськогосподарська бібліотека 

НААН в реаліях сьогодення 

Каштанова Тетяна Володимирівна, 

к-т історичних наук, завідувач відділу 

бібліотечно-інформаційних технологій 

та наукової обробки документів 

Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки 

НААН України 

(м. Київ) 

 



27  Сучасна бібліотека у цифровому 

середовищі: досягнення і можливості 

Клименко Оксана Зіновіївна, 

к-т історичних наук, доцент, завідувач 

відділу наукових видань Національної 

бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського 

(м. Київ) 

Сокур Олена Леонідівна, 

к-т наук із соціальних комунікацій, 

завідувач відділу науково-методичної 

роботи Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського 

(м. Київ) 

28  Бібліометричне дослідження 

російської агресії в Україні з 

використанням наукометричної 

бази даних WOS 

Костирко Тамара Миколаївна, 

к-т наук із соціальних комунікацій, 

директор бібліотеки Національного 

університету кораблебудування імені 

адм. Макарова 

(м. Миколаїв) 

29  Фундаментальна бібліотека ОДАУ – 

історія довжиною в століття 

Крайтель Оксана Петрівна, 

завідувач Фундаментальної бібліотеки 

Одеського державного аграрного 

університету 

Даніленко Валентина Михайлівна, 

завідувач відділу комплектування та 

наукової обробки літератури 

Фундаментальної бібліотеки 

Одеського державного аграрного 

університету 

Башкатова Ганна Олександрівна, 
бібліотекар І категорії 

Фундаментальної бібліотеки 

Одеського державного аграрного 

університету 

 

30  Інформаційні ресурси освітянських 

бібліотек: втілення принципів 

відкритої науки у їх діяльність 

Кропочева Наталія Миколаївна, 

науковий співробітник відділу 

науково-освітніх інформаційних 

ресурсів Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського 

(м. Київ) 

 

31  Бібліотека Харківського 

національного університету 

будівництва та архітектури: вчора та 

сьогодні 

Кукса Надія Борисівна, 

директор бібліотеки Харківського 

національного університету 

будівництва та архітектури 

Скибінський Андрій 

Олександрович, 

завідувач сектору бібліотеки 

Харківського національного 

університету будівництва та 

архітектури 



Воробйова Наталія Володимирівна, 

бібліотекар бібліотеки Харківського 

національного університету 

будівництва та архітектури 

 

32  Бібліотека у сучасному 

інформаційному просторі 

Литвинюк Ольга Будимирівна, 

завідувач відділу бібліотеки 

Державного торговельно-економічного 

університету 

(м. Київ) 

 

33  Бібліотека & Молодь: про що 

говорять соціологічні дослідження 

Лісова Ірина Володимирівна, 

провідний бібліотекар Національної 

бібліотеки України імені Ярослава 

Мудрого 

(м. Київ) 

 

34  Редакторька діяльність у формуванні 

вектору розвитку журналу 20-30-х 

років «Червоний шлях» 

Лощинська Наталія Василівна, 

к-т філологічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник 

Національної бібліотеки України ім. 

В. І. Вернадського 

(м. Київ) 

35  Інформаційні потреби віддалених 

користувачів бібліотек півдня 

України 

Луговцев Юрій Михайлович, 

к-т філософських наук, бібліотекар 1 

категорії сектора науково-дослідної 

роботи науково-методичного відділу 

Одеської національної наукової 

бібліотеки  

36  Онлайн-комунікація як важлива 

сфера діяльності сучасного 

бібліотекаря 

Максим Оксана Анатоліївна, 

бібліограф 2-ої категорії бібліотеки 

Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

37  «Дорослі» життєписи дитячих 

письменників і подвійна адресація 

видань для дітей у бібліотечній 

роботі з дорослим читачем 

Марченко Наталія Петрівна, 

к-т історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту біографічних 

досліджень Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського 

(м. Київ) 

38  Інформаційна діяльність 

бібліотекаря у навчальному закладі 

Мацюк Лариса Петрівна, 

бібліотекар Комунального Закладу 

«Некрасовський ліцей Якушинецької 

сільської ради Вінницької області» 

39  Системне формування електронних 

інформаційних ресурсів в Державній 

науково-технічній бібліотеці України 

Москаленко Олександра 

Олександрівна, 

заступник директора з бібліотечної 

справи Державної науково-технічної 

бібліотеки України 

(м. Київ) 



40  Робота Бібліотеки ЛНМУ імені 

Данила Галицького в умовах 

карантину та військового стану : 

завдання і роль в забезпеченні 

науково-освітнього процесу 

Надрага Марта Степанівна, 

к-т історичних наук, старший 

дослідник, директор бібліотеки 

Львівського національного медичного 

університету Данила Галицького 

Васільєва Світлана Віталіївна, 

завідувач сектору інформаційно-

бібліографічного відділу Львівського 

національного медичного університету 

Данила Галицького 

41  Студентська бібліотека в контексті 

історії бібліотеки Ніжинського 

юридичного ліцею князя Безбородька 

(1840–1875 рр.) 

Осіпова Галина Сергіївна, заступник 

директора бібліотеки Ніжинського 

державного університету імені Миколи 

Гоголя 

42  Формування предметних рубрик в 

електронному каталозі в умовах 

російсько-української 

інформаційної війни на прикладі 

Наукової бібліотеки НаУКМА 

Павлів Наталія Григорівна, 

завідувач відділу Наукової бібліотеки 

Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 

(м. Київ) 

43  Діяльність Бібліотеки Університету 

Ушинського в 2000–2020-х рр. 

Панченко Ірина Володимирівна, 

завідувач відділу бібліотеки 

Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

44  Робота бібліотеки в реаліях воєнного 

часу 

Перепелиця Ірина Григорівна, 

в. о. директора Державного закладу 

«Центральна державна науково-

технічна бібліотека гірничо-

металургійного комплексу України» 

(м. Дніпро) 

45  Біобібліографічні ресурси бібліотеки: 

погляд через призму сучасності 

Русначенко Тетяна Миколаївна, 

завідувач сектору підтримки 

автоматизованої бібліотечної системи 

та програмного забезпечення 

бібліотеки Криворізького державного 

педагогічного університету 

46  Освітньо-мистецький фонд 

бібліотеки художньо-графічного 

факультету в змісті професійної 

підготовки майбутніх учителів та 

художників 

Твердохлібова Яніна Миколаївна, 

к-т педагогічних наук, завідувач 

кафедри теорії і методики 

декоративно-прикладного мистецтва та 

графіки Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

Ковалевська Дар’я Сергіївна, 

здобувач вищої освіти ОС «магістр» 

Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 



47  Інноваційні підходи до бібліотечно-

інформаційного обслуговування (з 

досвіду Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського) 

Туровська Леся Олегівна, 

науковий співробітник Національної 

бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського 

(м. Київ) 

48  Інформаційно-бібліографічне 

забезпечення наукових досліджень 

персоналій галузі у ДНАББ 

ім. В. Г. Заболотного 

Углова Ольга Віталіївна, 

завідувач відділу бібліографічної та 

довідково-інформаційної роботи 

Державної наукової архітектурно-

будівельної бібліотеки ім. 

В. Г. Заболотного 

(м. Київ) 

49  Функціональні можливості 

електронної бібліотеки Львівського 

національного університету 

природокористування 

Шафранська Світлана 

Володимирівна, 

заступник директора наукової 

бібліотеки Львівського національного 

університету природокористування 

50  Бібліотека як соціальна інституція 

пам’яті: ресурс креативного 

атмосферного середовища 

Шкира Ольга Іванівна, 

директор бібліотеки Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі 

51  Особливості обслуговування 

користувачів наукових бібліотек 

ЗВО в умовах дистанційного та 

змішаного навчання 

Шкурко Олена Петрівна, 

к-т наук з соціальних комунікацій, 

заступник директора з наукової роботи 

науково-технічної бібліотеки 

Національного авіаційного 

університету 

(м. Київ) 

 

Заключне слово 
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інформаційному просторі : проблеми та перспективи (до 100-річчя бібліотеки Університету 
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Підготовка матеріалів: О. П. Спасскова, О. А. Максим. 

 

 

 

Підключитись до конференції на платформі Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/8180236785?pwd=NWVWdW1Sd0puWFRqamdjblVnZnBHdz09 

 

Ідентифікатор конференції: 818 023 6785  

Код доступу: 487787 
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