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Запрошуємо Вас взяти участь в науково-практичній конференції, яка відбудеться на 
базі Науково-технічної бібліотеки  Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка (Полтава, Україна). 

 
На конференції планується обговорення наступних питань: 

• Сучасні тенденції в галузі інформаційного забезпечення науки та освіти 
• Вищий навчальний заклад і бібліотека: шляхи інтеграції 
• Інновації в бібліотечно-інформаційній діяльності 
• Мобільні технології в бібліотечному обслуговуванні 
• Бібліотечний менеджмент і маркетинг: форми, методи, перспективи. Критерії 

визначення якості роботи бібліотеки 
• Бібліотека ВНЗ у системі наукових комунікацій: репозитарії, журнали 

відкритого доступу, інтеграція до світових наукових БД 
• З книжкової полиці на екран: поцифрування бібліотечних фондів - проблеми і 

досвід роботи 
• Веб-представництво бібліотек у світовому інформаційно-комунікаційному 

просторі: стан, проблеми, перспективи 
• Сучасний користувач бібліотеки: інформаційне середовище та інформаційна 

поведінка 
• Бібліотерапія 
• Проектна діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек 
• Науково-дослідна діяльність бібліотек 
• Кадрове забезпечення бібліотек вищої школи та безперервна професійна освіта 

 
У рамках проведення конференції плануються наступні заходи:  

• «Бібліотечний бенефіс: молодь про майбутнє бібліотек». 
• Інформаційно-ресурсні Центри «Вікно в Америку» як приклад сучасної 

бібліотеки.   



• «Бібліоринг -  «Бібліотеки  і динозаври, що треба робити, щоб вижити, або навіщо 
сучасному читачу бібліотека?» 

• «Магія бібліотек: книгознавчі-краєзнавчі читання»  
• «Бібліотека – рівні можливості для всіх. Умови для читачів з  особливими 

потребами». 
 
Робочі мови: українська, російська. 
Планується друк  матеріалів конференції. Вартість опублікування статті – 50 грн. 
Можлива заочна участь з опублікуванням статті у збірнику матеріалів конференції.  
 
Проїзд, проживання за рахунок учасників. 
Організатори бронюють місця в готелях м. Полтави за заявкою учасника. 
 
Для участі в конференції просимо Вас зареєструватися до 15.09.2014 р. 
 
Заявки на участь у конференції просимо надсилати за адресою: 
E-mail:  v14@pntu.edu.ua,  ntbpntu@gmail.com,  cnb@karazin.ua,   з  поміткою «На 
конференцію 2014»   

Матеріали для публікації надаються безпосередньо на конференції в електронному та 
друкованому варіантах.  

Тел. для довідок:  
Полтава: +38 (0532) 50-06-21 
Харків: +38(057) 707-53-65;   +38 (057) 707-52-24;  факс +38  (057) 705-12-55 

 
ЗАЯВКА  

на участь в науково-практичній конференції 
«Сучасна бібліотека в науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, 

технології, проекти» 
 
ПІБ_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Організація______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Посада__________________________________________________________________________ 
Вчений ступінь___________________________________________________________________ 
Адреса: _________________________________________________________________________ 
Контактні телефони:______________________________________________________________ 
E-mail__________________________________________________________________________ 
Форма участі у конференції: виступ, доповідь, стендова доповідь (потрібне підкреслити) 
Назва доповіді (виступу)___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Потреба у бронюванні готелю та термін перебування:__________________________________ 

 

Запрошуємо до участі в Конференції! 

mailto:v14@pntu.edu.ua
mailto:ntbpntu@mail.ru
mailto:cnb@karazin.ua


Вимоги до оформлення статті: 

Шрифт: Times New Roman, 14 пт 

Інтервал міжрядковий:одинарний 

Поля: 20 мм (з усіх боків) 

Обсяг: до 12 сторінок 

УДК:  у лівому верхньому кутку; 12 пт, прописними 

Прізвище, ініціали: у лівому верхньому кутку; 12 пт, малими, напівжирним курсивом 

Назва організації, місто: у лівому верхньому кутку; 12 пт, малими, курсивом 

Назва статті: через 1 інтервал від попереднього рядка, напівжирними, прописними, по 
центру 

Анотація, ключові слова: через 1 інтервал від назви статті, 12 пт, курсивом 

Текст: через 1 інтервал від попереднього рядка, вирівнювання по ширині 

* Графічні матеріали – фото, малюнки, діаграми тощо –надавати окремо від тексту у 
форматах  tiff,  jpg, 300 dpi 

Список літератури: через 1 інтервал від попереднього рядка під заголовком ЛІТЕРАТУРА, за 
вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 12 пт 

Посилання: у квадратних дужках [1, с.54] 

Без нумерації сторінок 

 
 
 





Міністерство освіти і науки України 
Науково-технічна бібліотека  

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 
Центральна наукова бібліотека 

 Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька  
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

      
  

 
 
 
 
 

СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА  

У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВНЗ:  

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОЕКТИ 
 
 

Програма 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

21-23 жовтня 2014 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава 
2014 

  



20 − 21 жовтня − заїзд учасників конференції 
 
 

21 жовтня 
 

9.00 – 10.00  Реєстрація (ауд. 208-Ц) 
10.00 – 12.00  Відкриття конференції. Пленарне засідання 
12.00 – 12.20  Кава-брейк 
12.20 – 14.20 Майстер-клас 
14.20 – 15.00  Обід 
15.00 – 16.00 Продовження пленарного засідання 
   Культурна програма  
 

22 жовтня 
 

9.00 – 11.00  Продовження пленарного засідання 
11.00 – 11.20  Кава-брейк 
11.20 – 13.00  Продовження пленарного засідання 
13.00 – 14.00  Обід 
14.00  –18.00 Полтавський журфікс 
 

23 жовтня 
 

9.00 – 12.00  Продовження пленарного засідання. Підведення підсумків 
12.00 – 17.00  Культурна програма 
17.00    Від’їзд учасників конференції 
 
 

Регламент роботи конференції 
 

Доповіді на І пленарному засіданні – до 20 хв. 
Виступи на сесіях – до 15 хв. 
Виступи у дебатах – до 3 хв. 

 
 
 
 
 
 
 



21 жовтня 
Зала засідань вченої ради 

 
Відкриття конференції 
 
Вітальне слово  

Онищенко Володимир Олександрович, доктор економічних наук, 
професор, ректор Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка 

 
Пленарне засідання 

I сесія 
 
Модератори: 

Сидоренко Валентина Олегівна, директор науково-технічної бібліотеки 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 
Журавльова Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
1. Бібліотека ВНЗ як інформаційний центр. 

Сидоренко Валентина Олегівна, директор науково-технічної бібліотеки Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

 
2. Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності бібліотек ВНЗ. 

Якуніна Наталія Вікторівна, завідувач науково-методичного відділу Наукової 
бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

 
3. Бібліотек@ − територія єдності: університет і бібліотека у єдиному 

просторі.  
Журавльова Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
4. Технологічна взаємодія різноманітних автоматизованих бібліотечних 

інформаційних систем. 
Рудзський Лев Зіновійович, член правління Міжнародної асоціації ЕБНІТ (м. Київ) 

 
5. Інформаційні електронні сервіси в сучасній бібліотеці. 

Мітряєв Сергій Анатолійович, керівник напрямку інфраструктурних рішень фірми 
SOLTI (м. Харків) 

6. Комплексна інформаційна система НТБ НТУ «ХПІ»: склад та 
функціональні можливості. 

Семененко Лариса Петрівна, директор науково-технічної бібліотеки Харківського 
національного технічного університету «ХПІ»; 
Главчева Юлія Миколаївна, заступник директора науково-технічної бібліотеки 
Харківського національного технічного університету «ХПІ» 

 



7. Хмарні сервіси для обміну інформацією та спільної роботи: Office 365 
Мірошник Олексій Володимирович, спеціаліст з ліцензування програмного 
забезпечення фірми SOLTI (м. Харків) 

 
8. Сучасні тенденції використання інноваційних технологій у підготовці IT-

фахівців. 
Бендес Юрій Петрович, доктор пед. наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії, 
декан факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

 
12.00-12.20 
Кава-брейк 

 
Майстер-клас «Електронні книги та електронні читанки: 
виклики для бібліотек» 

Пашкова Валентина Степанівна, доктор істор. наук, доцент, координатор програми 
«Вікна в Америку» Посольства США в Україні, віце-президент УБА (м. Київ) 

 
14.20-15.00 

Обід 
 

Продовження пленарного засідання 
 

II сесія 
 
Модератори: 

Куделко Сергій Михайлович, директор Центру краєзнавства імені академіка 
П.Т. Тронька Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Патрікеєва Людмила Геннадіївна, бібліотекар І категорії науково-технічної 
бібліотеки Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка 
 

9.  Роль бібліотек у підвищенні якості освіти. 
Цимбалюк Світлана Ярославівна, канд. екон. наук, доцент, директор Наукової 
бібліотеки Національного університету державної податкової служби України 

 
10.  Електронна бібліотека Сумського НАУ як складова системи 

бібліотечно-інформаційного забезпечення аграрної освіти та 
сільськогосподарського виробництва Сумщини. 

Комликова Галина Іванівна, канд. істор. наук, директор наукової бібліотеки 
Сумського національного аграрного університету 
 

11.  Моніторинг читацької активності у сучасній бібліотеці. 
Матвійчук Оксана Євгенівна, канд. пед. наук, доцент кафедри методики суспільно-
гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка; 



Нікончук Антоніна Вікторівна, завідувач філії №1 бібліотеки Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
 

12.  З історії розвитку бібліотерапії на Харківщині. 
Куделко Сергій Михайлович, канд. істор. наук, професор, директор Центру 
краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна;  
Проценко Михайло Володимирович, заступник директора Центру краєзнавства 
імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна 

 
13.  Історична психологія читання в контексті бібліотерапії. 

Бондаренко Станіслав Костянтинович, наук. співробітник Центру краєзнавства 
імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, бібліограф II кат. Харківської державної наукової бібліотеки імені 
В. Г. Короленка 

 
 

Круглий стіл 
«Бібліотечний бенефіс: молодь про майбутнє бібліотек» 

 
 

Создание комфортного библиотечного пространства для читателей. 
Лискова Катерина Андріївна, бібліотекар І кат. Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
Соціокультурний вимір бібліотеки. 

Патрікеєва Людмила Геннадіївна, бібліотекар І кат. науково-технічної бібліотеки 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

 
Читатель – библиотека: креативный подход.  
На примере работы читальных залов ЦНБ ХНУ имени В. Н. Каразина. 

Назарова Ольга В’ячеславівна, бібліотекар ІІ кат. Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 

Психологічній комфорт у колективі.  
Сібільова Наталія Олександрівна, бібліотекар Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
 

Зустріч учасників конференції з бібліотечним екстрасенсом:  
«Які книги треба читати, щоб стати успішним» 

 
  



22 жовтня 
Зала засідань Вченої ради 

 
Продовження пленарного засідання  

III сесія 
 
Модератори: 

Ландарєва Наталія Іванівна, завідувач науково-методичного відділу науково-
технічної бібліотеки Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка 
Бабічева Олена Григорівна, заступник директора Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
1. Як повинні розвиватися сучасні бібліотеки? 

Скайп-конференція з віце-президентом Library Support Services at  
Library Systems and Services Стівом Коффманом 
 

2. Інтеграційні процеси вишу та бібліотеки в системі соціальних 
комунікацій. 

Грищенко Тамара Борисівна, директор Наукової бібліотеки Харківського 
національного університету радіоелектроніки; 
Шемаєва Ганна Василівна, докт. наук із соціальних комунікацій, професор 
Харківської державної академії культури 

 
3. Запровадження інновацій – основа розвитку бібліотеки. 

Караман Тетяна Іванівна, завідувач відділу бібліотеки Криворізького 
металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»  
 

4. Обслуговування користувачів з особливими потребами. 
Шостко Наталя Іванівна, директор Харківської обласної універсальної наукової 
бібліотеки  

 
5. Опыт использования Интернет-ресурсов при составлении 

библиографических пособий.  
Ткаченко Надія Михайлівна, директор науково-технічної бібліотеки 
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»; 
Олійник Ірина Вікторівна, вчений секретар науково-технічної бібліотеки 
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 

 
6. Інноваційні форми роботи бібліотеки у ВНЗ. 

Чередник Людмила Анатоліївна, канд. філол. наук, доцент кафедри 
українознавства, культури та документознавства Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка 

 
 



7. Создание библиографических пособий как средство популяризации 
научного творчества ученых Национального аэрокосмического 
университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». 

Гресь Вікторія Сергіївна, завідувач сектора науково-технічної бібліотеки 
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»; 
Ямпольська Ксенія Михайлівна, бібліограф І кат. науково-технічної бібліотеки 
Національного аерокосмічного університету  ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» 

 
8. Информирование пользователей как вид информационного 

обслуживания: современное состояние и новации. 
Хлановська Віра Анатоліївна, бібліотекар І кат. науково-технічної бібліотеки 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

 
 

11.00-11.20 
Кава-брейк 

 
Продовження пленарного засідання  

 
IV сесія 

 
Модератори: 

Чередник Людмила Анатоліївна, канд. філолог. наук, доцент кафедри 
українознавства, культури та документознавства Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка 
Малиновська Віра Миколаївна, учений секретар Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
9. Розвиток бібліотечної справи на Полтавщині за виданнями, що 

зберігаються у Державному архіві Полтавської області. 
Дудяк Ірина Вікторівна, головний спеціаліст відділу інформації та використання 
документів Державного архіву Полтавської області 

 
10.  Критерії якості формування бібліотечного фонду (на прикладі  

 бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і  
торгівлі»). 

Бабенко Юлія Володимирівна, завідувач відділу комплектування та наукової 
обробки літератури бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

 
11.  Корпоративна взаємодія освітянських бібліотек у створенні  

 інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу. 
Дікунова Олена Анатоліївна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу 
наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» 
 

 



12.  Інструментарій дослідження бібліотеки в системі масової комунікації. 
Печена Анжела Володимирівна, директор бібліотеки Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 
13.  Система повышения профессиональной компетенции библиотекарей. 

Макеєва Ірина Іванівна, завідувач сектору методичної роботи Наукової бібліотеки 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
14.  Підвищення кваліфікації бібліотекарів: традиційні форми та сучасні 

методи (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний 
університет»). 

Кравченко Олена Миколаївна, заступник директора наукової бібліотеки 
Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний 
університет»; 
Лебедюк Олена Олександрівна, завідувач науково-методичного відділу наукової 
бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» 

 
15.  Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку бібліотек 

ВНЗ. 
Ландарєва Наталія Іванівна, завідувач науково-методичного відділу науково-
технічної бібліотеки Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка 
 

 
13.00-14.00  

Обід 
 

Полтавський журфікс  
 «Бібліотеки і динозаври, що треба робити, щоб вижити, або 

навіщо сучасному читачу бібліотека?» 
 
І. Бібліотечні асоціації України та США: роль у розвитку професії. 

Пашкова Валентина Степанівна, доктор істор. наук, координатор програми «Вікна 
в Америку» Посольства США в Україні, віце-президент УБА (м. Київ) 

 
ІІ. Інформаційно-ресурсні Центри «Вікна в Америку» як приклад сучасної 

бібліотеки. 
 

1. Обмін досвідом роботи керівників Центрів «Вікно в Америку» міст 
Харкова та Полтави:  

Скачко Катерина, керівник Інформаційного центру «Вікно в Америку» Центральної 
наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 
Туркіна Олена Ігорівна, керівник Інформаційного центру «Вікно в Америку» 
Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки  імені І. П. Котляревського 

 



2. Назад в будущее: Американская библиотека в Харькове. 
Журавльова Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 

ІІІ. «Капризи та репризи» - рандеву в бібліотеці. 
 
Модератори: 

Читач – Шильман Михайло Євгенович, доцент кафедри теоретичної та практичної 
філософії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Бібліотекар – Бабічева Олена Григорівна, заст. директора Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету   імені В. Н. Каразіна 

 
23 жовтня 
Ауд. 318 

 
Продовження пленарного засідання  

V сесія 
 
Модератори: 

Сидоренко Валентина Олегівна, директор науково-технічної бібліотеки 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 
Журавльова Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
1. Інтерактивний формат діяльності Івано-Франківської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка: специфіка, здобутки, 
стратегії розвитку (з досвіду відділу літератури з мистецтва). 

Пристай Галина Іванівна, завідувач відділу літератури з мистецтва Івано-
Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки  ім. І. Франка 
 

2. Пам’ять епох: створення історичних е-колекцій в бібліотеках. 
Журавльова Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;  
Самохвалова Ольга Юріївна, завідувач відділу автоматизації та програмного 
забезпечення Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

 
3. Роль бібліотеки ВНЗ в організації самостійної роботи студентів. 

Грамм Олена Миколаївна, завідувач відділу обслуговування наукової бібліотеки 
Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» 

 
4. Інноваційні трансформації інформаційно-бібліографічних послуг 

бібліотеки. 
Науменко Ірина Олександрівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу 
бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 



5. Професійна освіта в контексті урядової аграрної реформи в Україні на 
початку ХХ ст. 

Сажко Василь Володимирович, канд. істор. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри 
історії Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка 
 

6. Естетичне виховання студентів вищого навчального закладу. 
Бригида Ольга Павлівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу науково-
технічної бібліотеки Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка 

 
7. Проектна діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотеки 

Полтавського університету економіки і торгівлі. 
Волкова Ганна Сергіївна, бібліотекар І кат. бібліотеки ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 
8.  Місце бібліотеки ВНЗ у сучасному інформаційному просторі. 

Оніпко Раїса Дмитрівна, провідний бібліотекар науково-технічної бібліотеки 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

 
 
Підведення підсумків конференції. 
  



 
 

Контактна інформація 
 
 

Першотравневий просп., 24, м. Полтава, 36011 
 

тел. (0532) 50-06-21 
 

e-mail: v14@pntu.edu.ua, ntbpntu@gmail.com 
 

сайт: http://lib.pntu.edu.ua 
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