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Організатори: • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
• Київський національний університет ім. Тараса Шевченко
• Таврійський національний університет ім. В.І.

Вернадського

Співорганізатори: • Південний філіал Національного університета біоресурсів і
природокористування України «Кримський
агротехнологічний університет»

• ГУ «Кримський державний медичний університет ім.
С. І. Георгієвського»

• Національна академія природоохоронного і курортного
будівництва

• Республіканський вищий навчальний заклад  «Кримський
інженерно-педагогічний університет»

• Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський
гуманітарний університет»

Конференція відбудеться  22-24 травня 2012 року в м. Сімферополь

на базі наукової бібліотеки Таврійського національного університету

ім. В.І. Вернадського

за адресою:

95007, м. Сімферополь
проспект Академіка Вернадського, 4,

Телефони для довідок:
0652 (51-69-98)
0652 (60-84-44)

Електронна адреса: library@crimea.edu, tnu_lib@mail.ru
www.abris.crimea.ua
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ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ
ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ Є УЧАСНИКАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”
Вінницький   національний медичний університет  ім. М І. Пирогова
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
Вінницький національний технічний університет
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
ДВНЗ  «Криворізький  національний університет»
ДВНЗ „Київський національний економічний університет   ім. Вадима Гетьмана”
ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.  Григорія Сковороди”
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка
В. Лазаряна
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-
Барановського
Донецький юридичний інститут МВС України
Житомирський національний аероекологічний університет
Запорізький національний технічний університет
Запорізький національний університет
Інститут біології південних морів НАН України (м. Севастополь)
Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка
Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет  ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет Технологій та Дизайну
Кіровоградський державний педагогічного університет  ім. Володимира
Винниченка
Кіровоградський національний технічний університет
Латвійський університет
Луганський державний інститут культури та мистецтв
Луганський державний медичний університет
Луганський національний аграрний університет
Луцький національний технічний університет
Львівська академія банківської справи
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Маріупольський державний університет
Миколаївський національний університет  ім.  В.О. Сухомлинського
Мукачівський державний університет



Національна академія державної прикордонної служби
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури
Національна академія Служби безпеки України
Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ)
Національна музична академія ім. П. І. Чайковського
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Національний університет „Києво-Могилянська академія”
Національний університет „Львівська політехніка”
Національний університет „Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”
Національний університет біоресурсів і природокористування України    (м.
Київ)
Національний університет водного господарства і  природокористування
Національний університет державної податкової служби України
Національний університет харчових технологій
Одеська національна морська академія
Одеський національний університет ім. І. Мечнікова
Полтавський національний технічний університет ім. В. Г. Короленка
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
Полтавський університет економіки і торгівлі
Рівненський державний гуманітарний університет
Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості
Сумська академія банківської справи
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (м. Луганськ)
Таврійський державний агротехнологічного університет (м. Мелітополь)
Тернопільський економічний університет
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Ужгородський національний університет
Українська академія фінансів
Українська державна академія залізничного транспорту
Українська інженерно-педагогічна академія
Харківський державний університет харчування і торгівлі
Харківський національний економічний університет
Харківський національний педагогічного університет ім. Г. С. Сковороди
Харківський національний технічний університет сільського господарства
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет ім. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський державний університет
Херсонський державний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський національний університет



Черкаський університет банківської справи
Чернігівський національний педагогічного університет  ім. Т. Г. Шевченка
Інститут  проблем сучасного мистецтва НАМ України
ТОВ „ТехКард Сервіс”
Компанія ПАЕР (Передплатна агенція Едуарда Райгородецького)
ТОВ „Видавництво Ліра-К”
ТОВ „Фірма Періодика”
Видавничо-комерційна фірма “Кондор” (м. Київ)
Міжнародна Асоціація електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(ЕБНІТ)
„Євротехсервіс”
Компанія «Xerox» (Україна)
ABE-IPS (м. Варшава)
Асоціація «Інформатіо-Консорціум»



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету Шульгін Віктор Федорович, проректор з наукової
роботи ТНУ ім. В.І. Вернадського

Заступник голови
оргкомітету

Члени оргкомітету

Нестеренко Валентина Григорівна, директор
наукової бібліотеки КНУ імені Т. Шевченка,
заст. голови Науково-методичної бібліотечної комісії
МОНмолодьспорту України

Левківський Казимир Михайлович,
заст. дир. Інституту  інноваційних технологій і змісту
освіти МОНмолодьспорту України, професор

Федорова Ірина Михайлівна, зав. науково-
методичним відділом наукової бібліотеки КНУ імені
Т. Шевченка

Спірова Вікторія Іванівна, директор наукової
бібліотеки ТНУ ім. В.І. Вернадського

Чижова Лариса Костянтинівна, зав. відділом
наукової бібліотеки ТНУ ім. В.І. Вернадського

Секретар оргкомітету Чех Лариса Олександрівна, заст. директора наукової
бібліотеки ТНУ ім. В.І. Вернадського



ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

21 травня, понеділок - заїзд учасників конференції

22 травня, вівторок

09.00 – 10.00 Реєстрація
10.00 – 10.15 Відкриття конференції
10.15 – 11.45 Пленарне засідання
11.45 – 12.00 Кава-брейк
12.00 – 14.00 Пленарне засідання
14.00 – 15.00 Перерва на обід, екскурсії

 в зоологічний музей та музей рідкісної книги
15.00 – 18.00 Пленарне засідання
18.00 – 19.00 Фуршет

23 травня, середа

09.00 – 11.45 Пленарне засідання
11.45 – 12.00 Кава-брейк
12.00 – 14.00 Пленарне засідання
14.00 – 15.00 Перерва на обід
15.00 – 18.00 Пленарне засідання

24 травня, четвер

09.00 – 12.00 Круглий стіл "Science Online: платформи та інструменти
відкритого доступу для цілей наукового менеджменту і
підтримки досліджень"

Обговорення доповідей, пропозиції.
Підведення підсумків, закриття конференції

Регламент роботи конференції

• Доповіді – до 20 хв.
• Виступи – до 10 хв.



ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

22 травня
Пленарне засідання

(актовий зал корпусу «А», 2 поверх)

1. Багров Микола Васильович,
ректор ТНУ ім. В.І. Вернадського

Відкриття конференції,
привітальна промова

2. Левківський Казимир Михайлович,
заст. дир. Інституту  інноваційних
технологій і змісту освіти
МОНмолодьспорту України

Інформаційно-наукове
забезпечення навчального процесу
на сучасному етапі

3. Спірова Вікторія Іванівна,
директор наукової бібліотеки
ТНУ ім. В.І. Вернадського

Бібліотеки вузів сьогодні і завтра

4. Нікіфоренко Лариса Степанівна,
нач. відділу аналізу та прогнозування
діяльності бібліотек Мінкультури
України

Сучасний стан та перспективи
розвитку бібліотечної галузі на
2012- 2015 рр.

5. Нестеренко Валентина Григорівна,
директор наукової бібліотеки КНУ
ім. Т.Шевченка, заст. голови НМБК
МОНмолодьспорту України

Підсумки роботи бібліотек ВНЗ ІІІ-
ІY рівнів акредитації у 2011 році та
основні напрямки їх розвитку

6. Колеснікова Тетяна Олександровна,
директор науково-технічної бібліотеки
Дніпропетровського нац. ун-ту
залізничного транспорту ім. Лазаряна

Нова філософія і інноваційні
напрямки діяльності бібліотеки
виша

7. Гудаковська Івета Вікторівна,
директор бібліотеки Латвійського
університету

Інформаційна культура вузу:
пріоритет діяльності розвитку
бібліотеки

8. Карпенко Ігор Вікторович,
директор ТОВ "Український Фондовий
дім", к.ф.-м.н.

Автоматизація бібліотек. Нові
задачі і нові системи

9. Чубак Богдан,
провідний менеджер проектів ABE-IPS,
Варшава

Онлайн-колекція журналів
видавництва Springer - що буде
далі?...



10. Пашкова Валентина Степанівна,
дир. Центру інформаційних ресурсів
Посольства США в Україні, віце-
президент УБА, д-р іст. наук, доцент

Електронні книжки в бібліотеках:
виклик і можливості

11. Журавльова Ірина Казимирівна,
директор наукової бібліотеки
Харківського  національного
університету ім. Каразіна

«CARMINA MORTE CARNET: з
досвіду створення віртуальних
книжкових пам’яток в бібліотеках
України та  зарубіжжя»

12. Кіщак Тетяна Степанівна,
директор наукової бібліотеки
Національного університету біоресурсів
і природокористування України

Впровадження системи
менеджменту ЯКОСТІ (СМЯ) в
роботу наукової бібліотеки НУБіП
України.

13. Онисько Галина Ярославівна,
директор бібліотеки Тернопільського
національного технічного університету
ім. І. Пулюя

Трансформація функцій
бібліотечних працівників в
інформаційно-освітньому
середовищі ВНЗ

14. Васильєв Олексій Всеволодович,
директор  Асоціації «Інформатіо-
Консорціум», координатор програми
eIFL в Україні, канд. техн. наук

Віртуальні читальні зали:
особливості обслуговування
користувачів

15. Савенкова Людмила Василівна,
директор бібліотеки нац. педагогічного
університету ім. М.П. Драгоманова

Формування власних електронних
колекцій бібліотеки педагогічного
університету

16. Ржевцева Наталія Леонідівна,
директор бібліотеки Севастопольського
національного технічного університету

Бібліометричне дослідження
публікацій міжнародної
конференції КРИМІКО (1991-2011)

17. Огура Ігор Ігорович,
заступник директора наук. бібліотеки
Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка

Електронна періодика у
забезпеченні університетської
науки

18. Карасьов Володимир Іванович,
директор видавництва «Знання»

Бібліотеки та видавництва: нові
виклики часу

19. Яворська Тетяна Михайлівна,
зав. бібліотекою Вінницького торгово-
економічного інституту КНТЕУ

Роль бібліотеки в інформаційному
забезпеченні навчального та
науково-дослідного процесів

20. Шульга Ольга Антонівна,
директор бібліотеки Кіровоградського

Міжнародна співпраця бібліотек –
основа формування інформаційної



державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка

єдності світової спільноти

21. Березна Тетяна Іванівна,
генеральний директор об’єднання
«Матрикс-пресс»

Агентство "Матрикс Прес" - 10
років досвіду надання послуг для
бібліотек

22. Холод Ігор Михайлович,
компанія «Xerox»

Інноваційні рішення «Xerox» для
бібліотек

23. Піча Юрій Володимирович,
директор видавництва «КАРАВЕЛА»

Програмно-цільові методи
оптимізації у видавничій
діяльності при формуванні
сучасного соціокультурного
простору

24. Лавров Валерій Васильович,
доцент ТНУ ім. В.І. Вернадського

Наукові бібліотеки Криму у 1917-
1929 рр. : історія і доля

23 травня
Пленарне засідання

(актовий зал корпусу «А», 2 поверх)

1. Нутраченко Олена Петрівна,
зав. відділом наукової бібліотеки
СевНТУ

Web-сайт університетської
бібліотеки як ефективний інструмент
поширення інформації

2. Ярошенко Тетяна Олександрівна,
директор наукової бібліотеки
Національного університету «Києво-
Могилянська академія»

Створення та використання
електронних ресурсів  в
університетських бібліотеках
України:  за результатами
дослідження

3. Білоус Валентина Степанівна,
директор бібліотеки Вінницького
державного педагогічного
університету ім. Коцюбинського

Традиційні та електронні ресурси в
бібліотеці Вінницького державного
педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського

4. Удовиченко Наталя Борисівна,
Зав. відділом  наукової бібліотеки
ТНУ ім. В.І. Вернадського

Розвиток бібліотек як культурно-
просвітницьких та виховних центрів
на прикладі читального залу
гуманітарних наук НБ ТНУ ім.
В.І.Вернадського



5. Рудзський Лев Зіновійович,
член правління Міжнародної Асоціації
електронних бібліотек і нових
інформаційних технологій (ЕБНІТ)

ІРБІС - Корпорація: від
безкоштовного запозичення готових
бібліографічних записів на книги та
аналітичні описи статей до
розподіленого пошуку в електронних
каталогах бібліотек, представлених в
мережі Інтернет

6. Степаненко Тетяна Валентинівна,
директор бібліотеки Луганського
державного інституту культури і
мистецтв

Довідково-бібліографічний апарат
бібліотек ВНЗ в системі
інформаційно-бібліографічного
обслуговування. Презентація
електронної бібліотеки ЛДІКМ

7. Бондаренко Ірина Григорівна,
гол. бібліотекар наукової бібліотеки
ПФ НУБіП України "Кримський
агротехнологічний університет"

Віртуальні виставки як форма
популяризації інформаційних
ресурсів

8. Назарчук Тетяна Борисівна,
доцент Кримського університету
культури мистецтв і туризму, к.і.н.

«ІРБІС 64» у викладанні дисципліни
«Аналітико-синтетична обробка
документів»

9. Козлов Микита Вікторович,
наук. співр. ф-ту кібернетики
Київського нац. ун-ту ім. Тараса
Шевченка

Застосування сучасних технологій
розпізнавання зображень в
бібліотечній
діяльності

10. Дригайло Сергій Васильович,
мол. наук. співр. Національної
бібліотеки України ім. В.І.
Вернадського

Моніторинг інформаційних запитів
читачів відділу гашених фондів
Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського

11. Несміянова Ірина Віленівна,
співробітник експериментальної
лабораторії Інституту проблем
сучасного мистецтва НАМ України

Фундаментальні наукові дослідження
у сфері всіх видів сучасного
мистецтва на сайті
http://www.mari.kiev.ua - відкрита
пропозиція для бібліотек

12. Гурская Антонина,
заст. дир. ТОВ «ТехКард Сервіс»

Нові технологічні рішення для
бібліотек від «ТехКард Сервіс».

13. Нехаева Ірина Сергіївна,
зав. відділом бібліотеки Луганського
національного аграрного університету

Виховання студентської молоді: місія
бібліотек ВНЗ



14. Головко Лариса Василівна,
зав. відділом бібліотеки ДВНЗ
«Криворізький національний
університет"

Перспективи використання Open
Journal System у бібліотеках ВНЗ

15. Сидоренко Валентина Олегівна,
директор науково-технічної
бібліотеки Полтавського
національного технічного
університету ім. Кондратюка

Бібліотечна професія та проблеми
молодих кадрів

16. Сидорова Олена Олегівна,
зав. науково-методичним відділом
наукової бібліотеки Донецького
національного університету

Конкурси професійної майстерності -
шлях підвищення творчої

17. Акімова Ольга Андріївна,
зав. науковою бібліотекою Інституту
біології південних морів НАН України

Взаємодія і дружні зв'язки з
бібліотеками ближнього і далекого
зарубіжжя

18. Самбурська Тетяна Петрівна,
зав. відділом наукової бібліотеки ПФ
НУБіП України "Кримський
агротехнологічний університет"

Удосконалення інформаційно-
бібліографічного забезпечення
учених-аграріїв, фахівців АПК

19. Архіреева Лариса Олександрівна,
головний бібліотекар наукової
бібліотеки ДУ «Кримський державний
медичний університет імені С. І.
Георгієвського»

«Не буває марним прекрасне»
(Поетичний клуб «Натхнення» при
науковій бібліотеці КДМУ)

20. Петровська Лідія Борисівна,
зав. відділом наукової бібліотеки ПФ
НУБіП України "Кримський
агротехнологічний університет"

Досвід та інновації в культурно-
просвітницької діяльності наукової
бібліотеки ЮФ нуб і ПУ «КАТУ»

21. Кравченко Олена Миколаївна,
заступник директора наукової
бібліотеки Криворізького
педагогічного інституту  ДВНЗ
«Криворізький національний
університет"

Підвищення кваліфікації працівників
бібліотеки ВНЗ (з досвіду роботи
бібліотеки Криворізького
педагогічного інституту)

22. Ігнатюк Марина Вікторівна, Застосування дисків з



в.о. директора бібліотеки
Житомирського національного
агроекологічного університету

металокерамічним записуючим
шаром для страхового зберігання
оцифрованих бібліотечних фондів

23. Пащеня Владислав Миколаєвич,
доцент Кримського інституту
інформаційно-поліграфічних
технологій Української академії друку,
к.і.н.

Еволюція військового
бібліотекознавства в Криму та його
вплив на розвиток культури (до 190-
річчя Севастопольської Морський
бібліотеки ім. Адмірала М. П.
Лазарєва)

24. Чижова Лариса Костянтинівна,
зав. відділом  наукової бібліотеки
ТНУ ім. В.І. Вернадського

«Відновити ім'я в науковій сфері»:
Ернст Микола Львович - бібліотекар,
археолог, історик, педагог

24 травня
Круглий стіл "Science Online: платформи та інструменти відкритого доступу

для цілей наукового менеджменту і підтримки досліджень"

(актовий зал корпусу «А», 2 поверх)

1. Кірюхін Олексій Михайлович,
і. о. співголови Виконкому Ради
керівників прикордонних областей
України, Республіки Білорусії, і
Російської Федерації та координатор по
Центральній Європі Цільової  групи по
зовнішніх межах Асоціації європейських
прикордонних регіонів (AEBR)
(Харківський  національний університет
ім. Каразіна)

Прикордонний українсько-
білорусько- російський
університетський консорціум та його
ініціативи

2. Московкін Володимир Михайлович,
професор Бєлгородського державного
університету, д-р. геогр. наук

Наукові платформи та інструменти
відкритого доступу для цілей
підтримки досліджень та наукового
менеджменту

3. Ярошенко Тетяна Олександрівна,
директор наукової бібліотеки
Національного університету «Києво-
Могилянська академія»

Відкритий доступ до наукової
інформації: куди йдемо?

4. Акімова Ольга Андріївна,
зав. науковою бібліотекою Інституту

Електронні репозитарії Інституту
біології південних морів НАН



біології південних морів НАН України України та Інститутів центральної та
східної Європи з водної тематики

Досвід створення інституційних репозитаріїв (загальна дискусія)

Обговорення доповідей, пропозиції.
Підведення підсумків, закриття конференції.

Стендові доповіді

1. Антал Лілія Володимирівна,
завідувач бібліотекою Львівського
інституту економіки і туризму

Роль бібліотеки Львівського інституту
економіки і туризму у підготовці
фахівців туристичної галузі

2. Бондаренко Ольга Володимирівна,
провідний бібліограф бібліотеки
Луганського державного інституту
культури і мистецтв

АБІС. Загальні і відмінні риси в ряду
інших видів автоматизованих
інформаційних систем

3. Калмикова Марина Михайлівна,
зав. відділом рідкісної книги НБ
Таврійського національного
університету ім. В.І. Вернадського

Із історії кримського автографа

4. Кисельова Ольга Ігорівна,
к. пед. н., директор бібліотеки Одеської
державної академії технічного
регулювання та якості

Етична складова професійної
діяльності бібліотекаря

5. Крижановська Анетта Вікторівна,
бібліотекар I категорії Тернопільського
національного економічного
університету

Університетська бібліотека в
інформаційно-освітньому просторі:
огляд основних можливостей

6. Макарова Ганна Григорівна,
Директор Наукової бібліотеки
Чернігівського національного
педагогічного університету імені
Т. Г. Шевченка

Особливості виховання екологічної
культури студентів у середовищі
вузівської бібліотеки

7. Барма Олег Анатолійович,
аспірант Білоруського державного
університету культури і мистецтв

Сутність, принципи і функції
виховання полікультурної особистості
засобами міжкультурної комунікації в



публічній бібліотеці
8. Аджісаліева Г. Е., завідувач ОКіО

НТБ
Морозова П. Г., провідний бібліотекар
ОКіО НТБ РВНЗ «Кримський
індустріально-педагогічний
університет»

Бібліотечні фонди Науково-технічної
бібліотеки РВНЗ «КІПУ»: стан,
проблеми, тенденції розвитку в
сучасних умовах

9. Ткаченко Наталя Олександрівна,
Науковий співробітник науково-
технічної бібліотеки Донецького
національного технічного університету

E-archive DonNTU: досвід Донецького
національного технічного
університету

10. Валуєва Євгения Олександрівна,
вчений секретар НБ НПУ ім. М.П.
Драгоманова

Бібліографічні видання як засіб
підвищення інформаційної культури
особистості

11. Пасмор Надія Петрівна,
директор наукової бібліотеки
Національного університету
«Юридична академія України ім.
Ярослава Мудрого»

Бібліотека в електронно-освітньому
інформаційному середовищі ВНЗ

12. Єпіфанова Ольга Вікторівна,
директор Наукової бібліотеки
Східноукраїнського національного
університету ім. В.Даля

Електронний каталог як платформа
для створення електронних
інформаційних ресурсів Наукової
бібліотеки Східноукраїнського
національного університету імені
Володимира Даля

13. Халілова Н. А,
заст. директора Науково-технічної
бібліотеки РВНЗ «Кримський
інженерно-педагогічний університет»

Бібліотеки в сучасному
соціокультурному просторі. Про
роботу Науково-технічної бібліотеки
Республіканського вищого
навчального закладу «Кримський
інженерно-педагогічний університет

14. Петроченко Анна Миколаївна,
директор бібліотеки Чорноморського
державного університету імені Петра
Могили

«Формування інформаційної культури
користувачів»
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