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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Світлана Барабаш, канд. наук із соц. комунікацій, учений 
секретар Науково-технічної бібліотеки Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», голова Секції з адвокації 
Української бібліотечної асоціації 
Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Президент 
Української бібліотечної асоціації 
Марина Друченко, заступник директора Науково-технічної 
бібліотеки Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 
наукової роботи 
Світлана Зуєва, заступник директора Науково-технічної 
бібліотеки Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 
бібліотечної роботи 
Олена Кобець, помічник директора з перспективного розвитку 
Науково-технічної бібліотеки Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»  
Євгенія Кулик, канд. наук із соц. комунікацій, завідувач відділу 
Науково-технічної бібліотеки Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доцент Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», виконавчий директор 
Української бібліотечної асоціації 
Іна Юрик, директор Наукової бібліотеки Білоруського 
національного технічного університету, Голова Ради 
Білоруської бібліотечної асоціації 
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6 грудня (четвер) 2018 р. 
 
Місце проведення 
Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37–Л 
Студентський простір Belka, ІІІ поверх 
 
 

9.00 – 10.00  Реєстрація учасників конференції 

 

10.00 – 10.30 Відкриття конференції,  
вітання учасників 

 
Михайло Ільченко, доктор техн. наук, професор, академік 
Національної академії наук України, проректор з наукової 
роботи Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Олексій Чмир, державний експерт Директорату державної 
мовної політики Міністерства культури України 

Ірина Шевченко, канд. пед. наук, доцент, заслужений 
працівник культури України, директор Центру неперервної 
культурно-мистецької освіти Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, віце-президент Української 
бібліотечної асоціації 

Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Президент 
Української бібліотечної асоціації 
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10.30 – 12.30 Пленарне засідання. Перша сесія 
 
Модератори: 
Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, Президент Української бібліотечної 
асоціації 
Світлана Барабаш, канд. наук із соц. комунікацій, учений 
секретар Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 
Перспективи розвитку бібліотек у вимірі 
трансформаційних процесів сучасності 
Тетяна Гранчак, доктор наук із соц. комунікацій, старший 
науковий співробітник відділу політологічного аналізу 
Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
державної влади Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського НАН України, член Президії Української 
бібліотечної асоціації, Київ, Україна 
Role of Academic Libraries in New Era of Polish Universities  
Jędrzej Leśniewski, Deputy Director for Libraries, Center for 
Scientific and Technical Information, Wroclaw University of 
Science and Technology, Вроцлав, Польща 
Formation of the Patterns of the Future in the Concept of 
Development of University Libraries of Belarus: first steps 
Ina Yuryk, Director of the Scientific Library, Belarusian National 
Technical University, Мінськ, Білорусь 

Стратегія Української бібліотечної асоціації на 2019-
2021 рр.: орієнтири розвитку 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доцент КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, виконавчий директор Української бібліотечної 
асоціації, Київ, Україна 

Осягнути і перемогти: книги про управління від 
видавництва «Наш формат» 
Марія Гордієнко, представник видавництва «Наш 
формат», Київ, Україна 
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12.30 – 14.00 Перерва на обід 
 

14.00 – 15.30 Пленарне засідання. Друга сесія 

 
Модератори: 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доцент КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, виконавчий директор Української бібліотечної 
асоціації 
Євгенія Кулик, канд. наук із соц. комунікацій, завідувач відділу 
Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Стратегія бібліотеки: слово на камені чи стрімкий потік 
Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, Президент Української бібліотечної 
асоціації, Київ, Україна 
Стратегія без стратегії як прояв стратегії 
Олег Сербін, доктор наук із соц. комунікацій, директор 
Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, член 
Президії Української бібліотечної асоціації, Київ, Україна 
Пошук напрямів розвитку бібліотеки Українського 
католицького університету 
Ігор Огура, заступник директора Бібліотеки Українського 
католицького університету, Львів, Україна 
Створення комунікаційних політик: формування образу 
університетської бібліотеки за допомогою соціальних 
мереж і сайту 
Олександра Листопад, провідний бібліотекар Наукової 
бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», Київ, Україна 
 

15.30 – 16.00 Перерва на каву 
Хол, ІІІ поверх 
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16.00 – 17.30 Майстер-класи  
 
Майстер-клас «Як сформувати ефективну команду» 
Студентський простір Belka, ІІІ поверх 
 
Модератор:  
Наталя Дзюба, керівник компанії «L&BCoach», Київ, Україна 

Опануємо 5 кроків побудови ефективної команди. Для цього 
розглянемо основні етапи її формування, починаючи від 
сприйняття єдиної цілі як точки відліку командної роботи. 
Програємо з учасниками різні командні ролі. 
 
Майстер-клас «Створюємо карту стратегії бібліотеки» 

Зала №9, IV поверх 
 
Модератор: 
Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, Президент Української бібліотечної 
асоціації, Київ, Україна 

На конкретних прикладах ми освоїмо такий управлінський 
інструмент як карта стратегії, за допомогою якої можна 
візуалізувати стратегію бібліотеки, встановити причинно-
наслідкові зв’язки між стратегічними цілями та зрозуміти логіку 
діяльності бібліотеки. Кожен учасник зможе побудувати карту 
стратегії для своєї бібліотеки.  
 

17.30 – 19.00 Дружня вечірка 

Культурно-освітній центр, І поверх 
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7 грудня (п’ятниця) 2018 р. 
 
Місце проведення 
Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37–Л 
Студентський простір Belka, ІІІ поверх 
 

9.30 – 12.00 Панельна дискусія «Бібліотека у творенні 
спільнот» – відкрита щорічна зустріч 
випускників програми kmbs «Стратегії 
розвитку бібліотек» 

 
Модератор:  
Марина Маслова, керівник Executive MBA kmbs, Києво-
Могилянська бізнес-школа, Київ, Україна 

 
Ключові спікери: 
Яна Чапайло, спеціаліст Проекту сприяння академічній 
доброчесності в Україні 

Олександр Демарьов, засновник літературного клубу 
Лепорт, співорганізатор Вечорів поезії КПІ, головний 
редактор літературного журналу Лепорт 

Трансформаційні зміни в усіх сферах суспільного життя та 
розвиток відкритого громадянського суспільства в Україні 
сьогодні безпосередньо залежить від активності спільнот 
небайдужих людей. Яку позицію займають у гуртуванні таких 
спільнот бібліотеки і бібліотекарі? Бібліотека – лише місце для 
зустрічей спільнот чи їхній активний учасник? Чи є бібліотекарі 
організаторами та лідерами спільнот?  
Яку роль бібліотеки відіграють у формуванні академічно 
доброчесної спільноти? 
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Що може зробити бібліотека, щоб активізувати та посилити 
вплив невеликих локальних спільнот, які гуртуються навколо 
неї?  
Поговоримо про досвід і бібліотек, і учасників спільнот.  
 

12.00 – 13.00 Стендові доповіді  
 
Модератори: 
Марина Друченко, заступник директора Науково-технічної 
бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Олена Кобець, помічник директора з перспективного 
розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 

 
Бібліотека як синергія освітнього і творчих просторів: 
візія, місія та цінності Арцизької районної бібліотеки 
Галина Гуцан, директор Арцизької ЦБС, Арциз, Одеська 
область, Україна 

Роль і місце бібліотеки у реформуванні системи охорони 
здоров’я України 
Аурелія Відьма, заступник генерального директора з 
питань ІТ Національної наукової медичної бібліотеки України, 
Київ, Україна 
Інтеграція університету в цифровий науковий простір: 
співпраця бібліотеки і вченого 
Валентина Візнюк, канд. пед. наук, директор бібліотеки 
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна 

Критерії ефективності інтернаціоналізації бібліотек: 
функціональний підхід 
Тетяна Опришко, канд. наук із соц. комунікацій, директор 
бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка, 
Київ, Україна 
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Специфіка формування інформаційної потреби сучасного 
користувача: інжиніринг інфопотреби 
Тетяна Міськевич, молодший науковий співробітник 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Київ, 
Україна 
Стратегії розвитку: бачимо ціль, не бачимо перешкод! 
Лариса Лугова, директор Львівської обласної бібліотеки для 
дітей, член Президії Української бібліотечної асоціації 

Надія Кіндрись, заступник директора Львівської обласної 
бібліотеки для дітей 

Роль блогінгу та соціальних мереж в управлінні 
міжнародними проектами 
Юлія Воробкевич, Founder, Creative Director International 
Cultural project #станцюйСвоюДисертацію в бібліотеці 

 

13.00 – 14.00 Перерва на обід 
 

14.00 – 15.30 Круглий стіл «Робота зі 
стародруками, рідкісними та 
цінними виданнями в контексті 
стратегії діяльності бібліотеки» 

 

Зала №2, ІІІ поверх 
Модератор: 
Марина Мірошниченко, завідувач відділу рідкісних і цінних 
документів Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 
 

Створення повнотекстових е-ресурсів раритетних видань 
як стратегічний напрям діяльності наукової бібліотеки 
Станіслав Іванов, завідувач відділу інформаційних 
технологій та комп`ютерного забезпечення Наукової 
бібліотеки Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, Харків, Україна 
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Ретрокаталогізація як засіб актуалізації бібліотечних 
колекцій ХІХ–поч. ХХ ст. 
Ірина Литвиненко, завідувач сектору наукового 
опрацювання відділу рідкісних і цінних документів Науково-
технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Реформування колекції з історії КПІ задля підвищення 
якості та підтримки навчального і наукового процесу 
в університеті 
Оксана Дигас, завідувач сектору історії КПІ відділу рідкісних 
і цінних документів Науково-технічної бібліотеки КПІ 
ім. Ігоря Сікорського 
Започаткування історичних студій «Think about it» як 
приклад створення нової творчої спільноти користувачів 
бібліотеки 
Людмила Гунько, провідний бібліотекар відділу рідкісних 
і цінних документів Науково-технічної бібліотеки КПІ 
ім. Ігоря Сікорського 
 

15.30 – 16.00 Заключна сесія 
Студентський простір Belka, ІІІ поверх 
Модератори: 
Марина Друченко, заступник директора Науково-технічної 
бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Олена Кобець, помічник директора з перспективного 
розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 

 

16.00 – 17.00 Екскурсії Бібліотекою КПІ 
Місце зустрічі – вестибюль бібліотеки, І поверх 
 
Впродовж роботи конференції – виставка книжкової 
продукції видавництва «Наш формат» 
Студентський простір Belka, ІІІ поверх 


