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РЕГЛАМЕНТ: 

Доповіді на пленарному засіданні – 15 хв. 

Виступи – 10 хв. 

Презентації – 15 хв. 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська 

 

 

 

 

Під час роботи конференції діятимуть книжкові та інші виставки: 

Книжкова виставка 

„Науково-інформаційна та науково-методична продукція  
Державної науково-педагогічної бібліотеки України  

імені В. О. Сухомлинського і мережі освітянських бібліотек  
МОН України та НАПН України” 

Виставка українських хусток і рушників 

„Обереги української родини”  

(з особистої колекції Людмили Грабовенко, заступника головного редактора 

Всеукраїнської газети „Справи сімейні”) 

Музейна виставка 

„Василь Сухомлинський: світовий вимір” 
(Педагогічний музей України) 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

17 листопада (четвер) 

800 Заїзд і розміщення учасників Міжнародної науково-практичної 

конференції та Всеукраїнського форуму 

(готель Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України, вул. Вишгородська, 19) 

900–1000 Реєстрація учасників конференції 

1000–1300 Пленарне засідання 

(Молодіжний зал Київського міського будинку вчителя, 

вул. Володимирська, 57) 

1300–1400 Перерва 

1400–1700 

 

Секція 1: Інтегровані галузеві інформаційні ресурси: партнерство 

та ефективність  

(Молодіжний зал Київського міського будинку вчителя, 

вул. Володимирська, 57) 

1400–1700 

 

 

Секція 2: Наукові дослідження молодих учених: результати, 

проблеми, перспективи 

(Читальний зал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 

вул. Володимирська, 57)  

18 листопада (п’ятниця) 

900–1000  Реєстрація учасників форуму 

1000–1300 Всеукраїнський форум „Місія бібліотек навчальних закладів  

у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді” 

(Молодіжний зал Київського міського будинку вчителя, 

вул. Володимирська, 57) 
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17 листопада (четвер) 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(1000–1300, Молодіжний зал Київського міського будинку вчителя, вул. Володимирська, 57) 

Урочисте відкриття конференції  

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної 

педагогіки та філософії освіти НАПН України  

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Шевченко Ірина Олександрівна, канд. пед. наук, доцент, директор Інституту 

післядипломної освіти НАКККіМ, Президент Української бібліотечної асоціації  
 

Николюк Ольга Василівна, начальник відділу комунікацій Державної 

наукової установи Інституту модернізації змісту освіти МОН України 

Нагородження освітянських бібліотек-ювілярів 

Доповіді 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти 

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології 

Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

Трансформація інформаційної діяльності: виклики і можливості для освіти, 

науки, практики 

Василенко Ольга Миколаївна, канд. іст. наук, директор Інституту науково-

методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ 

Концептуальні засади розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності 

наукових бібліотек в умовах формування суспільства знань 

Лобода Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ 

Роль електронної бібліотеки у формуванні профілю сучасного наукового 

журналу 

Велскоп Войцех, доктор соціологічних наук, проректор з організації навчання 

та якості освіти Коледжу бізнесу і медичних наук в Лодзі (Республіка Польща) 

Самоосвіта в контексті належного використання бібліотеки 

Welskop Wojciech, Doctor of Social Sciences, College of Business and Health 

Sciences in Lodz (Poland) 

Selfeducation in the context of proper use of library 
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Абишева Айгуль Амангельдинівна, директор Комунальної державної 

установи „Міська інформаційно-бібліотечна система міста Кокшетау” 

(Республіка Казахстан)  

Інноваційні підходи до організації та використання інформаційних ресурсів 

Зозуля Світлана Миколаївна, канд. іст. наук, заступник директора з наукової 

роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського  

Основні напрями науково-дослідної роботи в Державній науково-педагогічній 

бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського 

Шевченко Ірина Олександрівна, канд. пед. наук, доцент, директор Інституту 

післядипломної освіти НАКККіМ, Президент Української бібліотечної асоціації 

Новий погляд на систему освіти та виклики для освітянських бібліотек 

Кириленко Олександр Григорович, канд. іст. наук, доцент, завідувач відділу 

з охорони інтелектуальної власності НБУВ 

Організація роботи з охорони інтелектуальної власності як стратегічний 

напрям в управлінні науковою бібліотекою 

Костенко Леонід Йосипович, канд. техн. наук, старш. наук. співроб., завідувач 

відділу бібліометрії та наукометрії НБУВ 

Бібліометричні ресурси – складова національних інформаційних ресурсів 

Секція 1 

„Інтегровані галузеві інформаційні ресурси: 

 партнерство та ефективність” 

(1400–1700, Молодіжний зал Київського міського будинку вчителя, 

вул. Володимирська, 57) 

Наукові керівники: 

Добко Тетяна Василівна, доктор наук із соц. комунікацій, старш. наук. 

співроб., керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУ, 

Зозуля Світлана Миколаївна, канд. іст. наук, заступник директора з наукової 

роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 

Лобановська Інна Георгіївна, завідувач відділу наукового формування та 

опрацювання документних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Секретар: Вараксіна Наталія Володимирівна, завідувач відділу науково-

технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 

Виступи 

Добко Тетяна Василівна, доктор наук із соц. комунікацій, старш. наук. 

співроб., керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ 

Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: 

співвідношення понять  

Лобановська Інна Георгіївна, завідувач відділу наукового формування та 

опрацювання документних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Бібліотечно-інформаційні ресурси для освітянської галузі України: організація 

та методика формування  
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Аксюто Катерина Василівна, наук. співроб. науково-бібліографічного відділу 

обслуговування віддалених користувачів ДУ „Білоруська сільськогосподарська 

бібліотека ім. І. С. Лупиновича” НАН Білорусі  

Інформаційно-бібліотечне обслуговування сфери аграрної освіти: досвід 

Білоруської сільськогосподарської бібліотеки 

Клименко Оксана Зіновіївна, канд. іст. наук, доцент, старш. наук. співроб. 

відділу теорії та методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства 

НБУВ 

Базові засади співпраці українських бібліотек у формуванні національного 

інформаційного простору  

Фольварочний Ігор Васильович, канд. пед. наук доцент, провідний методист 

науково-методичного відділу Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для 

дорослих міста Києва 

Діяльність бібліотеки в інформаційному суспільстві 

Копанєва Вікторія Олександрівна, канд. іст. наук, директор Наукової 

бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Інноваційні форми наукометрії в бібліотеці суспільства знань 

Кобець Олена Іванівна, завідувач відділу перспективного розвитку НТБ ім. 

Г. І. Денисенка Національного технічного університету України „Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського” 

Стратегії розвитку бібліотек: на прикладі НТБ НТУУ „КПІ” 

Башун Олена Володимирівна, канд. іст. наук, головний редактор журналу 

„Бібліотечний форум: історія, теорія і практика” 

Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек 

Василенко Ольга Миколаївна, канд. іст. наук, директор Інституту науково-

методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ 

Інформаційно-комунікаційна діяльність наукової бібліотеки як об’єкт 

стратегічного планування 

Кулієва Тамара Володимирівна, канд. наук із соціальних комунікацій, 

директор Інституту журналістики Київського міжнародного університету 

Сучасний менеджер освіти 
 

Самчук Лариса Іванівна, завідувач відділу науково інформаційної-

бібліографічної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, завідувач 

відділу 

Інформаційно-бібліографічний супровід наукових досліджень Національної 

академії педагогічних наук України 

Павленко Тетяна Степанівна, наук. співроб. сектору обслуговування відділу 

науково-документного забезпечення та зберігання фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Інформаційні потреби користувачів – орієнтир удосконалення бібліотечної 

діяльності 
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Вербова Віта Василівна, наук. співроб. відділу науково інформаційної-

бібліографічної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Інформаційні потреби науковців Національної академії педагогічних наук 

України 

Лога Тетяна Володимирівна, наук. співроб. сектору обслуговування відділу 

науково-документного забезпечення та зберігання фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Сучасний стан довідково-бібліографічного обслуговування у ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Шестопалова Оксана Василівна, провідний редактор бібліотеки 

Криворізького державного педагогічного університету 

Віртуальна книжкова виставка як сучасна форма бібліотечного 

обслуговування  

Годецька Тетяна Іванівна, зав. сектору аналітичної інформації відділу 

наукової реферативної та аналітичної інформації ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Інноваційний контекст інформаційного ресурсу „Педагоги-новатори в Україні” 

Біла Людмила Олексіївна, наук. співроб. відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Провідні освітянські бібліотеки в Інтернет-просторі: сучасний стан і 

перспективи розвитку 

Сіра Олена Анатоліївна, викладач коледжу Київського університету імені 

Бориса Грінченка  

Бібліотека коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка – 

сучасний інформаційний соціокультурний центр творчого розвитку 

студентської молоді 

Солоіденко Галина Іванівна, канд. іст. наук, старш. наук. співроб., провідний 

науковий співробітник відділу  теорії та методології бібліотечної справи НБУВ 

Участь академічних бібліотек близького зарубіжжя у формуванні 

національних корпоративних ресурсів 

Зражевський Юрій Михайлович, в. о. директора Українського інституту 

нормативної інформації 

Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу на 

прикладі шкільної електронної бібліотеки „ШБІЦ-інфо” 

Щербан Раїса Миколаївна, головний бібліотекар, координатор електронної 

бібліотеки Рівненської обласної наукової бібліотеки 

Електронні ресурси на допомогу навчальному процесу 

Гроздова Інна Вікторівна, бібліотекар науково-технічної бібліотеки ДВНЗ 

„Приазовський державний технічний університет” 

Електронні колекції інформаційних ресурсів бібліотеки ВНЗ 

http://www.nbuv.gov.ua/node/117
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Вараксіна Наталія Володимирівна, завідувач відділу науково-технічного 

забезпечення та впровадження компʼютерних технологій ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, 

Шило Андрій Олексійович, старш. наук. співроб. відділу науково-технічного 

забезпечення та впровадження компʼютерних технологій ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Упровадження мультимедійних технологій у діяльність бібліотек 

Гордійчук Оксана Миколаївна, студентка 4 курсу Національного 

університету „Львівська політехніка” 

Медіатека – бібліотека майбутнього  

Акульшина Алла Вікторівна, заступник директора НТБ ДВНЗ „Приазовський 

державний технічний університет” 

Створення веб-сайту науково-технічної бібліотеки ВНЗ 

Рудзський Лев Зиновійович, член Правління Міжнародної Асоціації 

електронних бібліотек і нових інформаційних технологій (ЕБНІТ) 

„Клієнт завжди правий”, або про застосування різних комп’ютерних сервісів у 

бібліотечно-інформаційному обслуговуванні 

Зоріна Наталія Євгенівна, наук. співроб. відділу наукового формування та 

опрацювання документних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,  

Коваленко Світлана Георгіївна, наук. співроб. відділу наукового формування 

та опрацювання документних ресурсів ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Зведені бази даних як результат взаємодії освітянських бібліотек України на 

засадах кооперування  

Демида Євгенія Федорівна, мол. наук. співроб. відділу наукової 

інформаційно-бібліографічної діяльності ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Функціональні й пошукові можливості бази даних „Періодика” в системі 

інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Селецький Андрій Васильович, канд. іст. наук, старш. наук. співроб., 

завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері 

освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Інформаційно-аналітична діяльність науково-педагогічної бібліотеки в умовах 

трансформації наук про освіту, психологічно-педагогічної теорії і практики 

Кропочева Наталія Миколаївна, наук. співроб. відділу наукової реферативної 

та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Краудсорсинг як інноваційний інструмент створення реферативної 

інформації: перспективи застосування  

Дунаєва Любов Михайлівна, мол. наук. співроб. відділу наукового 

формування та опрацювання документних ресурсів ДНПБ України імені 

В. О. Сухомлинського 

Зберігання бібліотечно-інформаційного ресурсу в час цифрових технологій 
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Бондар Людмила Миколаївна, зав. сектору наукового комплектування фонду 

відділу наукового формування та опрацювання документних ресурсів ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 

Особливості формування документного потоку неперіодичних видань у 

Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського  

Помчалова Олена Германівна, наук. співроб. відділу наукового формування 

та опрацювання документних ресурсів ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Абеткові каталоги наукової бібліотеки Українського науково-дослідного 

інституту педагогіки: історія, сьогодення, майбутнє 

Грудініна Наталія Дмитрівна, мол. наук. співроб. відділу наукового 

формування та опрацювання документних ресурсів ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Довідково-пошуковий апарат наукової бібліотеки Українського науково-

дослідного інституту педагогіки 

Бондарчук Оксана Борисівна, завідувач сектору рідкісних видань відділу 

науково-документного забезпечення та зберігання фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Навчальна книжка як засіб національної освіти (друга пол. ХІХ– поч. ХХ ст.) 

Міхно Олександр Петрович, кандидат педагогічних наук, директор 

Педагогічного музею України 

Видавнича серія „Бібліофонд Педагогічного музею” як спосіб популяризації 

книжкових музейних колекцій 

Іващенко Віра Миколаївна, завідувач сектору зберігання наукового фонду 

відділу науково-документного забезпечення та зберігання фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Колекція шкільних підручників як галузевий бібліотечно-інформаційний ресурс 

та джерело наукових досліджень  

Рубан Алла Іванівна, наук. співроб. відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Вивчення наукового об’єкта рідкісних видань у фонді ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського: журнал „Дошкольное воспитание” (1911–1917) 

Філімонова Тетяна Віталіївна, канд. пед. наук, старш. наук. співроб., в. о. 

вченого секретаря ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Бібліографічні покажчики Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського з питань розвитку вищої освіти України 

Левченко Юрій Іванович, канд. іст. наук, завідувач інформаційно-

бібліографічного відділу наукової бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова 

Біобібліографічні покажчики Наукової бібліотеки Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова: історичний огляд 
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Корнілова Лідія Євгенівна, завідувач відділу наукової бібліографії 

Національної наукової медичної бібліотеки України 

Біобібліографічні видання Національної наукової медичної бібліотеки України – 

внесок бібліотеки у вивчення історії медицини 

Палійчук Руслана Іванівна, наук. співроб. сектору рідкісних видань відділу 

науково-документного забезпечення та зберігання фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Педагогічний доробок С. І. Миропольського (1842–1907) та його значення для 

розвитку національної освіти 

Гулак Валентина Миколаївна, мол. наук. співроб. відділу науково-

документного забезпечення та зберігання фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Науково-педагогічна спадщина О. О. Потебні (1835–1891) як складова 

інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського 

Горбенко Ніна Анатоліївна, наук. співроб. відділу наукової інформаційно-

бібліографічної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Видавнича діяльність освітянських бібліотек України: організація та шляхи 

активізації  



11 

 

Секція 2 

„Наукові дослідження молодих учених:  

результати, проблеми, перспективи” 

(1400–1700, Читальний зал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, вул. Володимирська, 57) 

Науковий керівник: Орищенко Ірина Олександрівна, канд. іст. наук, старш. 

наук. співроб. відділу науково-документного забезпечення та зберігання фонду 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, голова Ради молодих учених ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 

Секретар: Тарнавська Сніжана Вікторівна, канд. іст. наук, завідувач сектору 

джерелознавства, бібліографії та біографістики відділу історії освіти ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 

Виступи 

Поліщук Роман Васильович, мол. наук. співроб. відділу теорії і методології 

бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства НБУВ 

Діяльність Ради молодих вчених НБУВ у контексті розвитку сучасної науки 

Орищенко Ірина Олександрівна, канд. іст. наук, старш. наук. співроб. відділу 

науково-документного забезпечення і зберігання фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського: харківський період (1869–1920-ті рр.) 

Бондаренко Вікторія Володимирівна, старш. наук. співроб. Педагогічного 

музею України 

Спадщина Василя Сухомлинського: музейні аспекти 

Лукін Дмитро Всеволодович, бібліотекар відділу рідкісних книг і рукописів 

Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

Дослідження кириличних видань XVI–XVIII ст. з фондів Наукової бібліотеки ім. 

М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка 

Сулима Оксана Вікторівна, канд. пед. наук, старш. наук. співроб. відділу 

зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України 

Міжнародна діяльність РМН – участь у проекті українсько-німецького 

молодіжного обміну „Wir sind Europa”  

Якубовський Віталій Ігорович, канд. філол. наук, в. о. завідувача відділу 

соціокультурних комунікацій та міжнародних зв‘язків ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Досвід проведення комплексних бібліотечних заходів національно-

патріотичного спрямування у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
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Дроншкевич Олеся Віталіївна, наук. співроб. сектору зберігання наукового 

фонду відділу науково-документного забезпечення та зберігання фонду ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 

Колекція „Видання ХVII – початку ХХ ст. іноземними мовами”: вивчення, 

збереження, популяризація 

Тарнавська Сніжана Вікторівна, канд. іст. наук, завідувач сектору 

джерелознавства, бібліографії та біографістики відділу історії освіти ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 

Проблеми сучасних освітніх технологій на сторінках бібліографічних видань 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Деревянко Тетяна Михайлівна, мол. наук. співроб. відділу історії освіти 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Сучасні підходи до художньо-технічного оформлення наукових видань (на 

прикладі друкованої продукції ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) 

Ніколаєнко Ярослава Миколаївна, наук. співроб. відділу соціокультурних 

комунікацій та міжнародних зв’язків ДНПБ України ім. В. О.  

Бібліотечний книгообмін в Україні: історична ретроспектива 

Покусова Олена Сергіївна, мол. наук. співроб. сектору обслуговування 

відділу науково-документного забезпечення та зберігання фонду ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського  

Вивчення й забезпечення інформаційних потреб користувачів в умовах 

формування інформаційного суспільства 

Рабаданова Людмила Володимирівна, наук. співроб. відділу наукової 

реферативної інформації ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Діяльність об’єднань молодих учених у науковому просторі України 

Підписання Угоди 

між Радами молодих вчених  

Державної науково-педагогічної бібліотеки України  

імені В. О. Сухомлинського та Інституту педагогічної освіти  

і освіти дорослих НАПН України 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України. 
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18 листопада (п’ятниця) 

Всеукраїнський форум  

„Місія бібліотек навчальних закладів  

у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді” 

(1000–1300, Молодіжний зал Київського міського будинку вчителя, вул. Володимирська, 57) 

Вітальне слово 

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної 

педагогіки та філософії освіти НАПН України 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних, професор, дійсний член НАПН 

України, директор Інституту проблем виховання НАПН України 

Бохно Олена Василівна, начальник управління дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) 

Рудковська Руслана Андріївна, директор ККПНЗ „Київський міський 

будинок учителя” 

Осадчий Іван Григорович, доктор педагогічних наук, ректор КВНЗ Київської 

обласної ради „Академія неперервної освіти” 

Николюк Ольга Василівна, начальник відділу комунікацій Державної 

наукової установи Інституту модернізації змісту освіти МОН України 

Шевченко Ірина Олександрівна, канд. пед. наук, доцент, директор Інституту 

післядипломної освіти НАКККіМ, Президент Української бібліотечної асоціації 

Коваль Олександра Андріївна, Президент ГО „Форум видавців” 

Квасниця Ірина Юліанівна, член національної спілки журналістів України, 

президент асоціації „Спадщина України” 

Діалло Ісса Садіо, віце-президент ГО „Африканська Рада в Україні” 

Виступи 

Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання 

НАПН України 

Змістовні акценти національно-патріотичного виховання у викликах часу 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Василь Сухомлинський про джерела формування в школярів патріотичних 

почуттів 
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Корецька Леся Володимирівна, начальник відділу неформальної та 

інформальної освіти дітей Державної наукової установи „Інститут модернізації 

змісту освіти МОН України”, 

Наумова Наталія Костянтинівна, методист відділу неформальної та 

інформальної освіти дітей Державної наукової установи „Інститут модернізації 

змісту освіти МОН України” 

Науково-методичні засади формування свідомого громадянина-патріота 

Осадчий Іван Григорович, доктор педагогічних наук, ректор КВНЗ Київської 

обласної ради „Академія неперервної освіти” 

Шкільні бібліотечно-інформаційні центри у системі громадянського виховання 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

Хемчян Ірина Іванівна, завідувач відділу науково-методичного забезпечення 

діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, голова Секції працівників шкільних бібліотек 

Української бібліотечної асоціації 

Діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в контексті реалізації 

основних завдань „Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді” 

Гордієнко Алла Іванівна, генеральний директор Національної бібліотеки 

України для дітей 

Патріотичне виховання в бібліотеках для дітей: традиції, досвід та сучасний 

стан 

Сопова Тетяна Павлівна, заступник директора з науково-методичної роботи 

Державної бібліотеки України для юнацтва 

Патріотичний настрій молоді 

Страйгородська Людмила Іванівна, канд. іст. наук, заступник директора з 

науково-інформаційної та бібліотечної роботи ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Сторінки історичної свідомості як підґрунтя сучасних принципів національно-

патріотичного виховання 

Матвійчук Оксана Євгенівна, канд. пед. наук, доцент кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти і виховання ІППО Київського університету 

ім. Б. Грінченка  

Бібліотечне краєзнавство як засіб патріотичного виховання 

Башун Олена Володимирівна, канд. пед. наук, головний редактор журналу 

„Бібліотечний форум: історія, теорія і практика” 

Практичні аспекти роботи бібліотек з патріотичного виховання на сторінках 

журналу „Бібліотечний форум: історія, теорія і практика” 

Яценко Володимир Сергійович, канд. пед. наук, старш. наук. співроб. відділу 

навчання географії та економіки Інститут педагогіки НАПН України 

Нові підходи до виховання патріотизму як базової якості особистості: 

роз’яснення батькам  
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Хлинова Наталія Феліксівна, завідувач бібліотеки Боярської ЗОШ І–ІІІ 

ступенів № 5 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської 

області, 

Зініченко Лариса Василівна, викладач кафедри педагогіки і психології, 

завідувач відділу музейної та бібліотечної освіти КВНЗ Київської обласної ради 

„Академія неперервної освіти” 

Формування національної свідомості особистості засобами бібліотечної 

роботи 

Книш Антоніна Миколаївна, заступник директора бібліотеки Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Краєзнавча робота бібліотеки Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка як складова патріотичного 

виховання студентської молоді 

Юхименко Ксенія Михайлівна, бібліотекар спеціалізованої загальноосвітньої 

школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов Чернігівської міської ради 

Національно-патріотичне виховання школярів засобами сучасних 

інформаційних технологій 

Алієва Еліна Юріївна, бібліотекар Наукової бібліотеки НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, аспірант 

Бібліотека – середовище культурного і морально-етичного виховання 

Волобуєва Ірина Іванівна, завідувач бібліотеки Комунального закладу 

„Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” 

Тлумачення поняття „патріотизм” в українській педагогічній науці 

Гриценок Інна Антонівна, канд. пед. наук, доцент ДВНЗ „Університет 

менеджменту освіти” НАПН України, в.о. директора Наукової бібліотеки 

Нові підходи до виховання патріотизму як базової якості особистості 

Скаченко Олена Олексіївна, завідувач сектору методичної роботи Наукової 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв 

Національно-патріотичне виховання студентської молоді: вимоги сучасності 

Петрук Наталія Олександрівна, методист управління освіти Хмельницької 

міської ради 

Науково-методичний супровід діяльності шкільних бібліотек у рамках 

проведення Всеукраїнського місячника 

Кемпе Вероніка Юріївна, завідувач сектору обслуговування відділу науково-

документного забезпечення та зберігання фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Навчальна література з питань національно-патріотичного виховання у фонді 

галузевої книгозбірні 
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Організаційний комітет 

Голова робочої групи – Л. Д. Березівська, доктор пед. наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Заступники голови робочої групи: 

С. М. Зозуля, канд. іст. наук, заступник директора з наукової роботи ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 

І. І. Хемчян, завідувач відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, голова 

Секції працівників шкільних бібліотек Української бібліотечної асоціації 

 

Члени робочої групи: 

Л. О. Біла, наук. співроб. відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Войцех Велскоп, доктор соціологічних наук, проректор з організації навчання та 

якості освіти Коледжу бізнесу і медичних наук в Лодзі (Республіка Польща) 

І. Г. Лобановська, завідувач відділу наукового формування та опрацювання 

документних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

І. О. Орищенко, канд. іст. наук, старш. наук. співроб. сектору рідкісних видань 

відділу науково-документного забезпечення та зберігання фонду ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського, голова Ради молодих учених ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Л. І. Страйгородська, канд. іст. наук, заступник директора з науково-

інформаційної та бібліотечної роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Т. В. Філімонова, канд. пед. наук, старш. наук. співроб., в. о. вченого секретаря 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

В. І. Якубовський, канд. філол. наук, в. о. завідувача відділу соціокультурних 

комунікацій та міжнародних звʼязків ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
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