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соціокультурного розвитку регіонів  Міністерства культури України 
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Порядок роботи конференції 

 

 

9.00-10.00 – Реєстрація учасників 

 

10.00-10.30 – Відкриття конференції 

 

10.30-13.00 – Пленарне засідання (читальний зал, ІІ поверх, кім. 26) 

 

13.00-14.00 – Кава-брейк 

 

14.00-17.00 – Секційні засідання: 

 

Секція 1. Історико-краєзнавча діяльність бібліотек, архівів, музеїв (Читальний 

зал, ІІ поверх, кім. 26) 
Секція 2. Бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії і сьогодення (Зал історії 

України, ІІ поверх, кім. 18) 

 

Регламент: 

Доповіді на Пленарному засіданні – 15 хв. 

Виступи на секційних засіданнях – до 10 хв. 

 

 

Під час роботи конференції відбудеться:  

 

- демонстрація інформаційних ресурсів, книжкових виставок; 

 

- знайомство з організацією та роботою підрозділів НІБУ, обмін досвідом за 

бажанням учасників конференції 



ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Національна історична бібліотека України 

(вул. Лаврська, 9,  корп. 24, Читальний зал, ІІ поверх, кім. 26) 
 
 
 

Відкриття конференції 
 
 

Скорохватова Алла Віталіївна, генеральний директор Національної історичної 
бібліотеки України, заслужений працівник культури України 
 
Карандєєв Ростислав Володимирович, заступник Міністра культури України 
 
Нікіфоренко Лариса Степанівна, начальник управління соціокультурного розвитку 
регіонів Міністерства культури України 
 
Реєнт Олександр Петрович, член-кореспондент Національної академії наук 
України, Голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора з 
наукової роботи Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук 
 
Бачинська Надія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри книгознавства та бібліотекознавства Київського національного університету 
культури і мистецтв 
 
Тронько Лариса Петрівна, голова правління Фундації П.Т. Тронька, кандидат 
технічних наук 

 
 

Пленарне засідання 
 

Скорохватова Алла Віталіївна, генеральний директор Національної історичної 
бібліотеки України, заслужений працівник культури України 
Краєзнавча діяльність Національної історичної бібліотеки України в умовах 
інформатизації 
 
Маньковська Руслана Вікторівна, заступник голови Національної спілки 
краєзнавців України, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН 
України, кандидат історичних наук 
Уроки духовності та патріотизму: до 100-річчя від дня народження академіка 
Петра Тронька 
 
Кушнаренко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи Харківської державної академії культури 
Бібліотека як соціально-комунікаційний центр краєзнавства 



Соляник Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії 
культури 
Вища бібліотечно-інформаційна освіта в умовах реформування 
 
Новальська Тетяна Василівна, доктор історичних наук, професор Київського 
національного університету культури і мистецтв 
Циганенко Алла Миколаївна, вчений секретар Національної історичної бібліотеки 
України 
Управління бібліотечним персоналом в умовах інформатизації (з досвіду 
Національної історичної бібліотеки України) 
 
Гончаров Олександр Петрович, голова Київської міської організації Національної 
спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та 
краєзнавства КНУ ім. Т. Шевченка 
Проблеми сучасного краєзнавства та бібліотечна галузь 
 
Ісаєнко Олександр Олександрович, кандидат історичних наук, головний бібліограф 
відділу історичного краєзнавства Національної історичної бібліотеки України 
Краєзнавчий електронний мультиресурс «Історія міст і сіл України» (презентація 
електронного ресурсу) 
 
Романько Валерій Іванович, кандидат педагогічних. наук, доцент кафедри 
російської мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету, 
голова правління Донецької обласної організації Національної спілки краєзнавців 
України, лауреат Всеукраїнської премії імені Петра Тронька 
Історія міст і сіл Донеччини: спроба аналізу 
 
Єфіменко Галина Володимирівна, завідувач відділу довідково-бібліографічної та 
інформаційної роботи Національної історичної бібліотеки України 
Сушко Марина Василівна, бібліограф І категорії відділу довідково-бібліографічної 
та інформаційної роботи Національної історичної бібліотеки України 
Тронько Петро Тимофійович – історик, краєзнавець: до 100-річчя від дня 
народження (презентація електронного ресурсу) 
 
Дмитрук Володимир Іванович, старший науковий співробітник Інституту історії 
України НАН України, відповідальний секретар Національної спілки краєзнавців 
України, кандидат історичних наук 
Премія імені академіка Петра Тронька: відзначення подвижників краєзнавчого руху 
 
Бартош Алла Єгорівна, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 
історії та археології Лаври Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника 
Литвин Наталя Михайлівна, старший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу історії та археології Лаври Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника 
Музей в культурницькій діяльності академіка П.Т. Тронька і збереженні пам’яті про 
нього 



 
Шаповал Андрій Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського НАН України 
Булгаков Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, науковий співробітник 
Інституту архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН 
України 
Документи про розвиток краєзнавства в Україні в особовому архівному фонді П. Т. 
Тронька 
 
Черняхівська Олена Михайлівна, начальник видавничого відділу Національного 
Києво-Печерського історико-культурного заповідника  
Щодо виникнення задуму створення унікальної вітчизняної багатотомної 
містознавчої енциклопедії «Історія міст і сіл Української РСР» 
 



Секція 1.   Історико-краєзнавча діяльність бібліотек, архівів, музеїв (Читальний 
зал, ІІ поверх, кім. 26) 
 
Керівники: 
Смілянець Світлана Іванівна, заступник генерального директора з наукової роботи 
Національної історичної бібліотеки України 
Михайлова Ольга Володимирівна, завідувач відділу історичного краєзнавства 
Національної історичної бібліотеки України 
 
Учений секретар: 
Новицька Алла Іванівна, завідувач сектору інформаційної роботи Національної 
історичної бібліотеки України 
 
 
Доповіді та повідомлення: 
 
Щербан Раїса Миколаївна, координатор електронної бібліотеки Рівненської ОУНБ 
Цифрові краєзнавчі колекції РОУНБ 
 
Кисельова Валентина Павлівна, завідувач сектору науково-дослідної роботи 
відділу історичного краєзнавства Національної історичної бібліотеки України 
Інформація про населені пункти області в електронних каталогах та краєзнавчих 
базах даних регіональної бібліотеки: сучасний стан (на прикладі Дніпропетровської 
ОУНБ) 
 
Токовило Оксана Валеріївна, завідувач відділу краєзнавства Херсонської ОУНБ ім. 
Олеся Гончара 
«Літопис населених пунктів Херсонщини» - інформаційний web-ресурс Херсонської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара 
 
Яценко Володимир Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Інституту педагогіки НАПН України 
Впровадження інноваційних підходів у справу популяризації бібліотечних ресурсів 
 
Малиш Ольга Миколаївна, завідувач відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 
Сумської ОУНБ 
Використання сучасних технологій для популяризації краєзнавчих ресурсів: досвід 
проведення 
 
Пристай Галина Іванівна, завідувач відділу літератури з мистецтва Івано-
Франківської ОУНБ ім. І Франка 
Система комунікаційних засобів популяризації бібліотекою мистецько-краєзнавчих 
ресурсів регіону 
 
Соколов Віктор Юрійович, кандидат історичних наук, головний бібліотекар 
Національної Парламентської бібліотеки України 
Організація віртуальних бібліотечно-музейних виставок в публічних бібліотеках  
 



Понагайба Алла, завідувач відділу краєзнавчої роботи Волинської ДОУНБ ім. Олени 
Пчілки 
Краєзнавча бібліографія у видавничій діяльності Волинської ДОУНБ імені Олени 
Пчілки 
 
Солонська Наталія Гаврилівна, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  
Бібліографічний покажчик «Канада та українці: історія, сучасність і перспективи 
(до 125-річчя поселення)»: екстеріоріка 
 
Дмитрук Світлана Анатоліївна, доцент кафедри соціології та гуманітарних 
дисциплін Державного університету телекомунікацій, кандидат історичних наук  
Чеські поселення Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття: 
краєзнавча бібліографія 
 
Рудзський Лев Зінов’євич, член Правління Міжнародної Асоціації електронних 
бібліотек і нових інформаційних технологій 
Создание «на лету» библиографических указателей краеведческого характера 
как результат работы режима «постоянные запросы» в среде САБ ИРБИС 64 
 
Стоян Вікторія Василівна, провідний бібліотекар відділу формування фондів 
Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського  
Формування фонду відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ ім. І. П. 
Котляревського 
 
Залуцький Олександр Васильович, доцент кафедри музики Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, член Національної спілки 
краєзнавців України, голова Чернівецького обласного відділення Національної 
всеукраїнської музичної спілки  
Роль краєзнавчих об’єктів у творчій діяльності митців Буковини середини ХІХ - 
початку ХХ століть 
 
Корнацький Ігор Аркадійович, головний зберігач Артемівського краєзнавчого 
музею (Донецька область) 
«Вільні думки» (1918)  – журнал Бахмутської української шкільної молоді 
 
Каганова Ірина Яківна, завідувач відділу краєзнавства Чернігівської ОУНБ імені 
В.Г.Короленка 
Внесок Іллі Шрага у створення та діяльність Чернігівської громадської бібліотеки 
 
Левченко Валерій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
«Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін» Одеського національного 
морського університету 
Роль вчених-євреїв Одеси у розвитку бібліотечної справи в СРСР (20–30-ті роки ХХ 
століття) 



Бородіна Галина Григорівна, кандидат історичних наук, доцент Миколаївської філії 
Київського національного університету культури і мистецтв 
Бібліотечна справа Півдня України під час Другої світової війни 
 
Федорова Марина Анатоліївна, провідний бібліограф відділу інформації з 
питань культури і мистецтва Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського 
Полтавська ОУНБ ім. І. П. Котляревського в роки Другої світової війни 
 
Туровська Леся Олегівна, молодший науковий співробітник відділу комплексного 
бібліотечного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського 
Війна і Книга 
 
Петренко Ольга Борисівна, завідувач науково-дослідного відділу Національної 
бібліотеки України для дітей 
Спеціалізовані бібліотеки України для дітей: сторінки історії до 70-річчя Перемоги 
у Другій світовій війні 
 
Загайна Надія Василівна, головний бібліограф науково-бібліографічного відділу 
Національної бібліотеки України для дітей  
Друга світова війна і діти: з досвіду створення рекомендаційного бібліографічного 
покажчика для учнів 7-9 класів «В роки війни вони були дітьми» 
 
Гурба Віктор Григорович, вчитель історії і основ правознавства Дубовицької ЗОШ 
І-ІІ ст. акредитації (Сумська область) 
Історико-культурний музейний комплекс «Кочубеївський»: становлення і 
діяльність 
 
Зіборова Ірина Володимирівна, зберігач фондів Згурівського краєзнавчого музею 
(смт Згурівка Київська область) 
Вплив науково-дослідної та громадської діяльності П.А. Кочубея в маєтку 
«Згурівка» Прилуцького повіту Полтавської губернії на підвищення освітнього та 
культурного рівня місцевого населення 
 
Іванченко Леся Антонівна, науковий співробітник Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки 
Просвітницька, суспільна та науково-організаційна діяльності родини Кочубеїв 
середини ХІХ початку ХХ ст. у с. Дубовичі 
 
Проценко Леонід Григорович, інженер-наладчик АО НПЦ Газотурбобудування 
«Салют», м. Москва  
Драй Олена Сергіївна, Історико-культурний музейний комплекс «Кочубеївський», с. 
Дубовичі (Сумська область) 
Іванченко Леся Антонівна, науковий співробітник Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки 
Былая гордость села Дубович и всей Сумщины 



Бондар Марія Андріївна, методист в/к відділу аспірантури і докторантури Київського 
національного університету культури і мистецтв 
Попримірникові каталоги кириличних стародруків як унікальне джерело 
краєзнавчих досліджень 
 
Михайлова Наталія Василівна, провідний бібліотекар Наукової бібліотеки 
Уманського національного університету садівництва 
Будинок просвітителів молодого покоління 
 
Костюк Степан, директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею, голова 
Тернопільської обласної організації Національної спілки краєзнавців України 
Шевченкіана Венедикта Лавренюка: фонди Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею 
 
Волошінська Ніна Олександрівна, завідувач сектору відділу депозитарного 
зберігання Національної історичної бібліотеки України 
З історії українського мовознавства (Огляд документів з фонду депозитарного 
зберігання НІБУ) 
 
Приліпко Тетяна Аркадіївна, редактор І категорії науково-бібліографічного відділу 
Національної історичної бібліотеки України 
З історії повсякденності: формування джерельної бази в Національній історичній 
бібліотеці України 
 
Марченко Оксана Ігорівна, головний бібліотекар відділу стародрукованих, рідкісних 
та цінних книг Національної історичної бібліотеки України 
Київ і Київщина на сторінках каталогу «Видання воєнної доби 1941-1945 рр.» 
 
Величко Лариса Миколаївна, головний бібліотекар відділу читальних залів 
Національної історичної бібліотеки України 
Використання документів з історії Києва та їх популяризація у відділі читальних 
залів НІБ України 
 
Горська Наталія Олексіївна, головний бібліотекар відділу стародрукованих, 
рідкісних та цінних книг Національної історичної бібліотеки України 
Книжкові автографи професорів Ніжинського історико-філологічного інституту у 
фондах Національної історичної бібліотеки України 
 
Шимко Олена Іванівна, завідувач сектору комплектування фонду Національної 
історичної бібліотеки України 
Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення 
в НІБУ 
 



Секція 2.   Бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії і сьогодення (Зал історії 
України, ІІ поверх, кім. 18) 
 
Керівник: 
Новальська Тетяна Василівна, професор кафедри книгознавства і 
бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв, 
доктор історичних наук 
 
Учений секретар: 
Салата Галина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент Київського 
національного університету культури і мистецтв 
 
Доповіді та повідомлення: 
 
Бачинська Надія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри книгознавства та бібліотекознавства Київського національного університету 
культури і мистецтв 
Презентація біобібліографічного покажчика «Новальська Тетяна Василівна» (до 
ювілею) 
 
Бачинська Надія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри книгознавства та бібліотекознавства Київського національного університету 
культури і мистецтв 
Практична спрямованість дисциплін бібліотекознавчого циклу 
 
Борко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
документознавства та інформаційних систем Миколаївської філії Київського 
національного університету культури і мистецтв  
Бородіна Галина Григорівна, кандидат історичних наук, доцент Миколаївської філії 
Київського національного університету культури і мистецтв 
Підготовка бібліотечних фахівців в Миколаївській філії Київського національного 
університету культури і мистецтв: сучасні вимоги 
 
Тодорова Євгенія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності Харківської 
державної академії культури 
Краєзнавча бібліографія в системі підготовки інформаційно-бібліотечних фахівців 
 
Медведєва Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор 
кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету 
культури і мистецтв, заслужений працівник культури України 
Бібліотека і місце її престижу в історико-культурному вимірі 
 
Романченко Інна Григорівна, кандидат історичних наук, докторант Київського 
національного університету культури і мистецтв 
Розвиток бібліотечної професії в умовах інформаційного суспільства 
 



Салата Галина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент Київського 
національного університету культури і мистецтв 
Комунікаційно-когнітивна складова діяльності бібліотек вищих начальних закладів 
України 
 
Шуляк Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан 
факультету менеджменту і бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв» 
Інтеграція теорії і практики як сегмент модернізації вищої бібліотечної освіти (з 
досвіду роботи ВП «Миколаївська філія Київського національного університету 
культури і мистецтв) 
 
Шипота Галина Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету 
культури та мистецтв 
Проблеми підготовки студентів до професійної бібліографічної діяльності у 
сучасному інформаційному середовищі 
 
Дніпренко Вадим Іванович, доцент кафедри книгознавства та бібліотекознавства 
Київського національного університету культури і мистецтв 
Сфера застосування національних термінологічних стандартів з бібліотечно-
інформаційної справи 
 
Каністратенко Микола Миколайович, кандидат історичних наук, професор, 
перший проректор Харківської державної академії культури, заслужений працівник 
культури України 
Кушнаренко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи Харківської державної академії культури 
«Жіноче обличчя» Другої світової війни 
 
Кисіль Альона Олександрівна, магістр Київського національного університету 
культури і мистецтв 
Дистантне обслуговування як один із пріоритетних напрямів діяльності сучасної 
бібліотеки 
 
Кобижча Наталія Іванівна, кандидат культурології, старший викладач Київського 
національного університету культури і мистецтв  
Творча спадщина Б. Грінченка в культурному просторі України 
 
Лісова Ірина Володимирівна, здобувач Київського національного університету 
культури і мистецтв, асистент кафедри культурології 
Приватна книжкова колекція: культурологічний аспект 
 
Рибка Анна Тимофіївна, аспірант Київського національного університету культури і 
мистецтв 
Інноваційні соціально-культурні проекти в системі бібліотечного обслуговування 
дітей в Україні (за матеріалами фахової періодики) 
 



Шевченко Вікторія Олександрівна, магістр Київського національного університету 
культури та мистецтв 
Соцiально-культурнi проекти Національної бібліотеки України для дітей: 
бiблiотекознавчо-культурологiчний аспект 
 
Черняк Ірина Олександрівна, здобувач Київського національного університету 
культури та мистецтв 
Розвиток бібліотечної освіти в Україні у 60-ті роки ХХ століття 


