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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Березівська Л. Д., доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України, директор Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського, член Президії Української 
бібліотечної асоціації 

Бояринова О. Є., PR-менеджер виконавчого 
офісу Української бібліотечної асоціації, голова 
Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації 

Бруй О. М., директор Науково-технічної 
бібліотеки Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», член Президії Української бібліотечної 
асоціації 

Вилегжаніна Т. І., заслужений працівник культури 
України, генеральний директор Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, віце-
президент Української бібліотечної асоціації 

Воскобойнікова-Гузєва О. В., доктор наук із 
соціальних комунікацій, старший науковий 
співробітник, зав. кафедри бібліотекознавства та 
інформології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, член Президії Української бібліотечної 
асоціації 

Пашкова В. С., доктор історичних наук, доцент, 
заслужений працівник культури України, координатор 
американських центрів Посольства США в Україні, 
віце-президент Української бібліотечної асоціації  

Сошинська Я. Є., канд. історичних наук, доцент 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», виконавчий директор Української 
бібліотечної асоціації 

Шевченко І. О., канд. педагогічних наук, доцент, 
заслужений працівник культури України, директор 
Центру неперервної культурно-мистецької освіти 
Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, президент Української бібліотечної асоціації 
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23 листопада (четвер) 2017 р. 
 

9.00 – 9.30 Реєстрація учасників Конференції  
Національна академія педагогічних наук України, 

вул. Січових Стрільців, 52-А, хол 
 

9.30 – 10.00  
Відкриття Конференції, вітання учасників 
Національна академія педагогічних наук України, 

вул. Січових Стрільців, 52-А, конференц-зал 
 

Шевченко І. О., канд. пед. наук, доц., президент 
Української бібліотечної асоціації 

Луговий В. І., доктор пед. наук, професор, дійсний 
член (академік) НАПН України, заслужений працівник 
освіти України, перший віце-президент Національної 
академії педагогічних наук України 

Рибачук Ю. А., заступник Міністра культури України 
 

10.00 – 13.00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Модератори:  
Шевченко І. О., канд. пед. наук, доц., президент 

Української бібліотечної асоціації  
Пашкова В. С., докт. іст. наук, доц., віце-президент 

Української бібліотечної асоціації 
Сошинська Я. Є., канд. іст. наук, доц., виконавчий 

директор Української бібліотечної асоціації 
 

10.00 – 12.00 ДОПОВІДІ 
 

Трансформація та стабільність у контексті розвитку 
УБА 

Шевченко І. О., канд. пед. наук, доц., президент 
Української бібліотечної асоціації  

 

Партнерство для розвитку УБА: лідерство та 
відповідальність 

Воскобойнікова-Гузєва О. В., докт. наук із соц. комун., 
с. н. с., член Президії Української бібліотечної асоціації 

 

Трансформації університетських бібліотек на 
порядку денному УБА 

Сербін О. О., докт. наук із соц. комун., с. н. с., 
директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка, голова Секції університетських бібліотек 
Української бібліотечної асоціації 
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Міжнародне бачення розвитку бібліотек і програмна 
діяльність УБА  

Пашкова В. С., докт. іст. наук, доц., віце-президент 
Української бібліотечної асоціації 

 

Освітній напрям діяльності УБА в контексті світових 
бібліотечних трендів 

Хіміч Я. О., канд. іст. наук, доц. кафедри 
інформаційних комунікацій та бібліотекознавства 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
координатор Центру безперервної інформаційно-
бібліотечної освіти Української бібліотечної асоціації 

 

Презентація проекту Плану заходів на виконання 
Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 
року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого 
розвитку України» 

Сошинська Я. Є., канд. іст. наук, доц., виконавчий 
директор Української бібліотечної асоціації 

Бруй О. М., член Президії Української бібліотечної 
асоціації 

 

12.00 – 13.00  
УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ вручення нагород і відзнак 

Української бібліотечної асоціації 
 

Доповідачі:  
Мозгова Л. А., заст. директора Житомирської 

обласної бібліотеки для дітей, член Президії Української 
бібліотечної асоціації 

Нікіфоренко Л. С., начальник Управління з питань 
мовної політики та літератури Міністерства культури 
України 

Нечипоренко А. Ю., координатор культурних проектів, 
бібліотекар URBAN бібліотека ЦБС для дорослих м. Львова 

Кущук Т. В., директор Бердичівської центральної 
міської бібліотеки, Житомирська обл. 

Пінчук І., заст. начальника відділу маркетингу компанії 
PocketBook 

Смірнова С. О., керівник представництва J’erelia в 
Житомирі 

Бруй О. М., член Президії Української бібліотечної 
асоціації 

Бояринова О. Є., голова Молодіжної секції Української 
бібліотечної асоціації 

Сошинська Я. Є., канд. іст. наук, доц., виконавчий 
директор Української бібліотечної асоціації 
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13.00 – 14.00 Перерва 
 

14.00 – 15.15  БІБЛІОТЕЧНА І КНИЖКОВА ГАЛУЗЬ: 
інтеграція та партнерство 

 

Доповідачі: 
Терен Т. О., директор Українського інституту книги 
Коваль О. А., президент ГО «Форум видавців» 
Степурін І. М., директор Державного 

спеціалізованого видавництва «Мистецтво» 
 

Вільний мікрофон 
 

15.15 – 17.00  ІДЕЯ, ВТІЛЕНА В ЖИТТЯ 
Live-шоу від номінантів Всеукраїнського конкурсу 

«Творчий злет: молодий бібліотекар року 2017» 
 

Модератори і доповідачі:  
Бояринова О. Є., голова Молодіжної секції Української 

бібліотечної асоціації 
Борисова Т. О., заступниця директора Наукової 

бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» 

Алієва Е. Ю., волонтер бібліотеки ім. В. Яна 
Дніпровського району м. Києва 

Боднарюк М. В., бібліотекар 1 категорії відділу 
літератури іноземними мовами, філології та 
міжбібліотечного абонементу Науково-технічної бібліотеки 
Одеського національного політехнічного університету 

Дубова Ю. О., редактор 2 категорії Луганської 
обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
М. Горького 

Кисельова Л. Г., методист I категорії відділу 
бібліотечного маркетингу і менеджменту Центральної 
міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького 
Централізованої бібліотечної системи для дорослих 
м. Миколаєва 

Миронова О. А., провідний бібліотекар бібліотеки-
філії № 8 для юнацтва Олександрійської міської 
централізованої бібліотечної системи, Кіровоградська обл. 

 

17.30 – 18.30 
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ, КЕРІВНИКІВ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ВІДДІЛЕНЬ ТА СЕКЦІЙ УБА 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки міста Києва, 
вул. Тургенєвська, 83-85 
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24 листопада (п’ятниця) 2017 р. 
 

10.00 – 15.00 ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАХОДИ 
 
10.00 – 13.00 
Засідання Секції з бібліотечно-інформаційної освіти 

УБА 
Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого, вул. Набережно-Хрещатицька, 1, 4 поверх, відділ 
документів іноземними мовами 

 

Модератори:  
Воскобойнікова-Гузєва О. В., докт. наук із соц. комун., 

с. н. с., член Президії Української бібліотечної асоціації 
Загуменна В. В., канд. пед. наук, проф., зав. кафедри 

інформаційних комунікацій та бібліотекознавства 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
голова Секції з бібліотечно-інформаційної освіти 
Української бібліотечної асоціації  

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа в 
соціокомунікаційному процесі сучасності 

Загуменна В. В., канд. пед. наук, проф., голова Секції 
з бібліотечно-інформаційної освіти Української бібліотечної 
асоціації 

 

Інтеграція бібліотеки з закладами освіти й науки (із 
досвіду Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського) 

Зозуля С. М., канд. іст. наук, заступник директора з 
наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Магістерські освітні програми нового покоління: 
можливості реалізації в науковій діяльності 

Петрова Л. Г., докт. пед. наук, проф. кафедри 
інформаційних комунікацій та бібліотекознавства 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

Основні напрями розвитку співпраці Ради молодих 
вчених Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з 
науковою молоддю України 

Тарнавська С. В., канд. іст. наук, в. о. зав. відділу історії 
освіти, голова Ради молодих вчених ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
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Інтерактивні форми роботи з молоддю 
Таньчук Т. М., директор Хмельницької обласної 

бібліотеки для юнацтва  
 

Психолого-педагогічна підготовка фахівців з 
інформаційно-бібліотечної справи в Україні 

Свердлик З. М., канд. іст. наук, доцент кафедри 
бібліотекознавства та інформології Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

 
Професіоналізація студентів спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» через 
професійно-освітні програми Української бібліотечної 
асоціації 

Сошинська В. Є., канд. наук із соц. комун., доцент 
кафедри бібліотекознавства та інформології Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

 

Освіта заради змін: робота Відкритого університету 
для дорослих на базі публічних бібліотек Чернівецької 
області (2016–2017 рр.) 

Філяк Н. М., директор Чернівецької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, голова 
Чернівецького ОВ Української бібліотечної асоціації 

 

Партнерство в рамках проекту УБА «Все про 
Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської 
інформації в бібліотеках» 

Ніколаєнко Я. М., н. с. відділу науково-документного 
забезпечення та соціокультурної діяльності ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

 

Освітні програми УБА у 2018 році: підходи до 
планування, визначення пріоритетів та напрямів взаємодії 

Шевченко І. О., канд. пед. наук, доц., президент 
Української бібліотечної асоціації 

 

10.00 – 13.00 
Засідання Секції з адвокації УБА 
Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого, вул. Набережно-Хрещатицька, 1, 3 поверх, 
конференц-зала 

 

Модератори:  
Шевченко І. О., канд. пед. наук, доц., президент 

Української бібліотечної асоціації 
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Барабаш С. І., канд. наук із соц. комун., вчений 
секретар Науково-технічної бібліотеки Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», голова Секції з адвокації 
Української бібліотечної асоціації 

 

Обговорення заходів реалізації Програми УБА з 
адвокації «Дієва бібліотека – успішна громада!» на 2017–
2021 рр. 

 

Шевченко І. О., канд. пед. наук, доц., президент 
Української бібліотечної асоціації 

Моісєєва С. А., директор Луганської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. М. Горького, член 
Президії Української бібліотечної асоціації 

Мозгова Л. А., член Президії Української бібліотечної 
асоціації 

Влезько Н. В., заст. директора Полтавської обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського, 
голова Полтавського ОВ Української бібліотечної асоціації 

 

Громадський бюджет як інструмент для змін та 
участь у ньому бібліотек : на прикладі м. Києва 

Барабаш С. І., канд. наук із соц. комун., голова Секції 
з адвокації Української бібліотечної асоціації 

 

Дніпропетровська бібліотечна асоціація як центр 
консолідації бібліотечного співтовариства області  

Тітова Н. М., директор Дніпропетровської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів 
слов'янських Кирила і Мефодія, голова Дніпропетровської 
бібліотечної асоціації 

 

Адвокація в дії 
Єфименко І. С., директор Централізованої 

бібліотечної системи м. Мелітополя, Запорізька обл. 
 
 
 

10.00 – 12.00 
Засідання Секції «Бібліотека – на допомогу особам з 

інвалідністю та людям похилого віку» УБА 
Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого, вул. Набережно-Хрещатицька, 1, 3 поверх, відділ 
рідкісних і цінних книг 
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Модератори: 
Романуха З. В., канд. наук з соц. комун., провідний 

методист Рівненської обласної універсальної наукової 
бібліотеки, член Рівненського ОВ Української бібліотечної 
асоціації та Секції «Бібліотека – на допомогу особам з 
інвалідністю та людям похилого віку» 

Ступницька С. П., зав. відділом Рівненської обласної 
універсальної наукової бібліотеки, член Рівненського ОВ 
Української бібліотечної асоціації та Секції «Бібліотека – на 
допомогу особам з інвалідністю та людям похилого віку» 

 

«Особливі» люди та як ми їх вигадуємо 
Марченко Н. П., канд. іст. наук, с. н. с. Інституту 

біографічних досліджень Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, провідний бібліограф 
Національної бібліотеки України для дітей 
 

Обслуговування людей з інвалідністю та поважного 
віку у Рівненській обласній універсальній науковій 
бібліотеці 

Романуха З. В., канд. наук з соц. комун., провідний 
методист Рівненської обласної універсальної наукової 
бібліотеки   

 

Особливості спілкування із користувачами з 
інвалідністю 

Білаш Н. М., зав. відділом абонемента Обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, 
м. Кропивницький 

 

У пошуках нового читача: нові форми роботи з 
користувачами 

Трухим М. С., зав. абонементом Львівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки 

 

10.00 – 12.00 
Засідання Секції університетських бібліотек УБА 
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 58 

 

Модератор:  
Сербін О. О., докт. наук із соц. комун., с. н. с., голова 

Секції університетських бібліотек Української бібліотечної 
асоціації 
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10.00 – 12.00 
Розширене засідання Секції працівників шкільних 

бібліотек УБА «Академічна доброчесність та освітянська 
бібліотека» 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України, 
вул. М. Берлинського, 9 

 

Модератори:  
Березівська Л. Д., докт. пед. наук, проф., член-кор. 

НАПН України, член Президії Української бібліотечної 
асоціації, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Пашкова В. С., докт. іст. наук, доц., віце-президент 
Української бібліотечної асоціації 

Хемчян І. І., завідувач відділу науково-методичного 
забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, голова Секції 
працівників шкільних бібліотек Української бібліотечної 
асоціації 

 

Академічна доброчесність в освітньому процесі: 
імплементація Закону України «Про освіту» (2017) 

Березівська Л. Д., докт. пед. наук, проф., член-кор. 
НАПН України, член Президії Української бібліотечної 
асоціації, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського  

 

Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у 
запровадженні норм академічної доброчесності у 
рамках співпраці з Міністерством освіти і науки України  

Страйгородська Л. І., канд. іст. наук, заступник 
директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Цілі та напрямки роботи Проекту формування 
академічної доброчесності у школі – SAISS 

Солодко Ю. В., спеціаліст проектів SAIUP/SAISS, 
Американські Ради з міжнародної освіти 

 

Впровадження принципів академічної доброчесності 
в освітянських бібліотеках 

Матвійчук О. Є., канд. пед. наук, м. н. с. відділу 
науково-методичного забезпечення діяльності мережі 
освітянських бібліотек ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

 

Досвід поширення інформації про академічну 
доброчесність серед підростаючого покоління 

Гордієнко А. І., генеральний директор Національної 
бібліотеки України для дітей 
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Місія шкільних бібліотек у сприянні академічній 
доброчесності 

Хемчян І. І., голова Секції працівників шкільних 
бібліотек Української бібліотечної асоціації 

 

Принципи та порушення академічної доброчесності 
Глазунова С. М., н. с. відділу науково-документного 

забезпечення та соціокультурної діяльності ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

 

Корпоративна взаємодія освітянських бібліотек 
України: шляхи становлення і розвитку 

Самчук Л. І., зав. відділу наукової інформаційно-
бібліографічної діяльності ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

 

Бібліографічне оформлення наукових праць як вияв 
академічної доброчесності 

Грудініна Н. Д., н. с. відділу комплектування та 
наукового опрацювання документів ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

 

10.00 – 12.00 
Майстер-клас «Event-менеджмент у бібліотеці» 
Goethe-Institut в Україні, вул. Волоська, 12/4, 4 поверх, 

семінарська кімната 
 

Тренери:  
Бояринова О. Є., голова Молодіжної секції Української 

бібліотечної асоціації 
Сошинська Я. Є., канд. іст. наук, доц., виконавчий 

директор Української бібліотечної асоціації 
 

12.30 – 14.30    
Семінар «Новинна грамотність для користувачів 

бібліотек і бібліотекарів» 
Американський дім, вул. Миколи Пимоненка, 6  
 
Звертаємо Вашу увагу, що для участі в семінарі в 

Американському домі потрібно мати при собі паспорт 
 

Модератори:  
Маджія Крауз, PhD, керівник програми 

«Американські центри», Посольство США в Україні 
Пашкова В. С., докт. іст. наук, доц., віце-президент 

Української бібліотечної асоціації 
 



 

 
ПАРТНЕРИ 

 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки міста Києва 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка 

Goethe-Institut в Україні 

Компанія Pocketbook 

Компанія J’erelia 

Видавничо-книготорговельна компанія «САММІТ-КНИГА» 

Професійний журнал «Бібліотечний форум України: 

історія, теорія і практика» 

Професійний журнал «Бібліотечна планета» 
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