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Організаційний та програмний комітети конференції 

Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна – голова оргкомітету 
Станіслав БУКА,  голова Сенату  Балтійської Міжнародної академії - співголова  
Ірина ЖУРАВЛЬОВА, директорка  Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна – заступниця голови 
Катерина ЛИСКОВА, завідувачка сектору міжкультурної комунікації та проєктної діяльності Центральної 
наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – секретар 
ЧЛЕНИ оргкомітету:  
Олена БАБІЧЕВА, заступниця директорки Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 
Людмила ГЛАЗУНОВА, заступниця директорки Харківської державної наукової  бібліотеки ім. 
В. Г. Короленка, голова Харківського відділення (філії) ВГО Української бібліотечної асоціації 
Наталія ГРАТКОВСЬКА , директорка Наукової бібліотеки Балтійської Міжнародної академії 
Ольга ГУЖВА, керівниця відділу реклами та брендингу центру зв`язків з громадськістю Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна  
Алла ДАВИДОВА, завідувачка науково-бібліографічного відділу Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Сергій ЄЛЬЦОВ, директор навчального центру менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу, 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Надія ЄВСЮКОВА, директорка Наукової бібліотеки Харківського Національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова 
Світлана КОЗЛОВА, провідний інженер Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 
Наталія ЛАНДАРЄВА, завідувачка відділу Науково-технічної бібліотеки Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
Тетяна ЛУКІЄНКО, провідна фахівчиня відділу кадрів Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна 
Людмила ПОДЗОЛКОВА, завідувачка науково-методичного відділу Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Марина ПОДРЄЗОВА, директорка Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова 
Івіте САКЕЛЕ, директорка Музею Мюнхгаузена (Латвія) 
Рената САМОТИЙ, вчена секретарка Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська 
політехніка» 
Валентина СИДОРЕНКО, директорка Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка»  
Олена СУРОВЦЕВА, заступниця директорки Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова 
Максим ФОЛОМЄЄВ, директор Центру  зв’язків з громадськістю Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 
Олена ХАРГЕЛІЯ, заступниця директора Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська 
політехніка» 
Віктор ЧУМАКОВ, голова Студентської ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Віталіна ШЕВЧЕНКО, студентка 3 курсу економічного факультету 
 

Регламент конференції:  
доповіді та виступи на сесіях – 12–15 хв.; 
Студентська платформа: круглий стіл «Академічна доброчесність у студентському 
середовищі: дотримання, пріоритети, допомога» – виступи до 7 хв.; 
Майстер-клас – до 40 хв. 
 

До уваги учасників конференції. Сертифікати про участь у конференції отримують 
учасники, які були присутні 90% часу від тривалості конференції. 
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ПРОГРАМА 

18 травня (вівторок) 

I сесія (10.00-11.30) 
Модераторка: Ірина Журавльова 

 

Вітальне слово  учасникам конференції голови оргкомітету конференції, проректора з 
науково-педагогічної роботи Каразінського університету 

Антона Пантелеймонова  
 

1. Третя місія університетів: розвиток освітнього та культурного осередку  Балтійської 
Міжнародної Академії. 

Станіслав Бука, голова Сенату  БМА, професор PhD (Рига, Латвія) 
 

2. (Добро)чесність: етичні паралакси. 
Дмитро Петренко, завідувач кафедри теорії культури і філософії науки 
Каразінського університету, д-р філос. наук, професор (Харків, Україна) 
 

3. Проблеми наукових пріоритетів за останні три тисячі років  або про чесність у науці. 
Володимир Куклін, завідувач кафедри штучного інтелекту факультету 
комп’ютерних наук Каразінського університету, д-р фіз.-мат. наук, професор 
(Харків, Україна) 
 

4. Недоброчесність у наукових дослідженнях: причини і наслідки. 
Ірина Бельська, завідувачка відділу  малих тіл Сонячної системи НДІ астрономії 
Каразінського університету, д-р фіз.-мат. наук, провідний науковий 
співробітник (Харків, Україна) 
 

5. Критичне мислення як навичка сучасної особистості. 
Юрій Горбенко, доцент кафедри психології та педагогіки  Національного 
університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», канд. психол. 
наук, доцент (Полтава, Україна) 
 

6. Бібліотека в епоху діджімодернізму 
Алла Литвиненко, доцентка кафедри культурології ПНПУ імені В. Г. Короленка, 
канд. мистецтвознавства (Полтава, Україна) 

 

 

II  сесія (12.00-13.30) 

Модераторка: Олена Бабічева 

1. Академічна доброчесність на варті якісної освіти: відверта розмова про чесне навчання. 
Ольга Гужва, керівниця відділу реклами та брендингу центру зв`язків з 
громадськістю Каразінського університету (Харків, Україна) 
 

2. Бібліотека – важливий суб’єкт формування критичного мислення у користувачів. 
Ольга Боровик, директорка Бібліотеки Української медичної стоматологічної 
академії (Полтава, Україна) 
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3. Академічна доброчесність: від абітурієнта до випускника закладу вищої освіти. 
Світлана Яновська, старша викладачка кафедри прикладної психології 
факультету психології Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, канд. психол. наук (Харків, Україна) 
 

4. Академічна чесність у підсумкових роботах студентів Балтійської Міжнародної Академії. 
Андра Мите,  Mg.sc.pol., доцент; Ксенія Дороніна,  mg.sc.soc.(Рига, Латвія) 
 

5. Антиплагіатні перевірки текстів робіт та забезпечення вимог академічної доброчесності. 
Сергій Єльцов, керівник Навчального центру менеджменту якості та 
моніторингу освітнього процесу Каразінського університету, канд. хім. наук, 
доцент (Харків, Україна) 

III  сесія 
14.00-16.00 

Модераторка: Катерина Лискова 
 

1. Посилення культури академічної доброчесності: інструменти для бібліотекарів.  
Яна Чапайло, менеджерка проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та 
якості освіти» (Academic IQ) Американські Ради з міжнародної освіти (Київ, 
Україна) 
 

2. Роль бібліотеки у проведенні навчань з академічної доброчесності на прикладі Наукової 
бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія».  

Світлана Чуканова, завідувачка сектору Наукової бібліотеки, старший викладач 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», канд. пед. наук 
(Київ, Україна) 
 

3. Досвід роботи у період  пандемії в бібліотеках Латвії, на прикладі бібліотеки Балтійської 
Міжнародної Академії. 

Крістіна Ляхова, mg.sc.soc, бібліотекар (Рига, Латвія) 
 

4. «Dobre jest to, co uczciwe; wszystkie pozostałe dobra są fałszywe i podrobione» – praca 
biblioteki z kultury uczciwości academickiej / «Мета та ціль тільки в тому, що є чесним, все 
інше фальш та суєта » - робота бібліотеки щодо культури академічної доброчесності. 

Марія Павловська, керівниця бібліотеки факультету фізики, астрономії і 
прикладної інформатики Ягеллонського університету (Краків, Польща) 
 

5. Доступність інформації та академічна доброчесність: проблеми та рішення.  
Вікторія Брагінська, завідувачка сектору інформаційного обслуговування 
Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (Харків, Україна) 
 

6. Формування культури академічної доброчесності в науково-освітньому середовищі 
університету: досвід роботи. 

Валентина Орєхова, директорка  Бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
(Полтава, Україна) 
 

7. Бібліотекар,  який  вміє рахувати до 10, або  щось про бібліотечну статистику з точки зору 
академічної доброчесності. 

Ірина Журавльова, директорка; Катерина Лискова, завідувачка сектору 
Центральної наукової бібліотеки Каразінського університету (Харків, Україна) 
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19 травня (середа) 
IV сесія 

9.30-11.30 
 

Модераторка: Наталія Прокопенко 

1. Майстер-клас від компанії Clarivate 

1. Академічна етика у наукових публікаціях на платформі Web of Science. 
2. «Пастка для вченого» або як перевірити якість видання для публікації. 

Ірина Тихонкова, експерт з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання 
компанії Clarivate, старший науковий співробітник відділу сигнальних систем 
клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, канд. біол. наук 
(Київ, Україна) 

 
2. Повнотекстові електронні ресурси про академічну доброчесність. 

Наталія Прокопенко, завідувачка сектору Центральної наукової бібліотеки 
Каразінського університету (Харків, Україна) 

 
3. Академічна доброчесність в освітньому та науковому середовищі: бібліотечні ресурсі. 

Валентина Сидоренко, директорка Науково-технічної бібліотеки 
Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка"(Полтава, Україна) 
Людмила Чередник , доцентка кафедри українознавства, культури та 
документознавства Національного  університету "Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка" канд. філол. наук (Полтава, Україна) 

 

V сесія 

12.00-14.00 

Студентська платформа. 
Академічна доброчесність у студентському середовищі:  

дотримання, пріоритети, допомога. 
Модераторка: Віталіна Шевченко 

1. Інформаційна культура: чому  може навчити бібліотекар. 
Олена Бабічева, заступниця директорки ЦНБ Каразінського університету 
(Харків, Україна) 
Алла Давидова, завідувачка відділу ЦНБ Каразінського університету (Харків, 
Україна) 

 
2. Академічна доброчесність в умовах дистанційного навчання. 

Віталіна Шевченко, студентка 3 курсу економічного факультету, Каразінського 
університету (Харків, Україна) 

 
3. Принципи академічної доброчесності в Одеському національному університеті 

імені  І.І. Мечникова. 
Євген Юраш , студент  факультету історії та філософії ОНУ імені І. І.  Мечникова 
(Одеса, Україна) 
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4. Академічна доброчесність в університеті: роль і погляд студентів кафедри СКІД 
Національного університету "Львівська політехніка" 

Іванна Кожушана, студентка  3 курсу Інституту гуманітарних і соціальних   наук  
Національного університету "Львівська політехніка (Львів, Україна) 
 Антоній Гринишин, студент 3 курсу Інституту гуманітарних і соціальних   наук  
Національного університету "Львівська політехніка"(Львів, Україна) 
 

5. Роль ЦНБ  Каразінського університету в контексті завдань гуманітарної політики. 
Анна Литвин, студентка 3 курсу економічного факультету Каразінського 
університету (Харків, Україна) 

 
6. Розвиток та впровадження норм академічної доброчесності в ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Сергій Івіс , студент  1 курсу магістратури факультету історії та філософії  ОНУ 
імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна) 
 

7. Зміни у студентському середовищі під впливом академічної доброчесності. 
Олег Мадревський, студент 4 курсу факультету історії та філософії  ОНУ імені 
І. І. Мечникова (Одеса, Україна) 

 
8. Навчаємося доброчесно. З досвіду Наукової бібліотеки Харківського національного 

університету міського господарства імені  О. М. Бекетова.  
Юлія Моргун, начальник методичного відділу НБ ХНУМГ імені О. М. Бекетова  
(Харків, Україна) 

 
9. Співпраця бібліотеки та Студентського Сенату Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова. Проведення квестів з академічної 
доброчесності для студентів. 

Муковоз Яна, завідувачка сектору НБ ХНУМГ імені О. М. Бекетова (Харків, 
Україна) 

В обговоренні  теми також беруть участь студенти  Національного університету  
"Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка":   

Марина Носатченко , Анастасія Багатирь, Катерина Лімонченко, Ірина Курінна  та  
аспірантки Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України 

 Аліса Зіненко, Світлана Роготченко 

 

14.30-15.30 

БОНУС ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ! 
 ФАНТАСТИЧНІ ЗУСТРІЧІ НАПЕРЕДОДНІ 32 травня! 

1. Найчесніша та найяскравіша подія в країні або про сміливість мрій, про те, як зберегти 
ентузіазм і про ключ до успіху. 

Олена ДЕРЕВ’ЯНКО, вице-президент Українськой PR-Лиги, співзасновник і 
керуючий партнер агентства PR-Service, доктор економічних наук, професор 

2. Найчесніша людина у світі про академічну доброчесність. 
Зустріч он-лайн з бароном  Ієронімом Карлом Фрідріхом фон Мюнхгаузеном. 

Пряма трансляція з Музею барона Мюнхгаузена (садиба Дунтес, Латвія) 
Івіте САКЕЛЕ,  директорка Музею барона Мюнхгаузена 


