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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Світлана Барабаш, канд. наук із соц. комунікацій, учений 
секретар Науково-технічної бібліотеки Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» 

Оксана Бруй, канд. наук із соц. комунікацій, директор Науково-
технічної бібліотеки Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Президент ВГО Українська бібліотечна асоціація 

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 
ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Іна Юрик, директор Наукової бібліотеки Білоруського 
національного технічного університету, Голова Ради Білоруської 
бібліотечної асоціації 

Спонсори Конференції:  
Видавництво «Ліра-К», Видавництво «Саміт-книга», Видавництво 
«Букшеф», Видавничий дім «Кондор». 

Партнери Конференції:  
Unicheck Україна (ТОВ «Антиплагіат»), Компанія Clarivate 
Analytics. 

  



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
6 жовтня (вівторок) 2020 р. 

 
9.00 – 9.30 Реєстрація учасників конференції 
9.30 – 10.00 Відкриття конференції, вітання 

учасників 
 
Оксана Бруй, канд. наук із соц. комунікацій, директор Науково-
технічної бібліотеки Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Президент ВГО Українська бібліотечна асоціація 
 
Віталій Пасічник, доктор техн. наук, професор, проректор з 
наукової роботи Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
 
Катерина Притула, т.в.о. керівника експертної групи 
книговидання та розвитку читання Директорату 
книговидання та креативних індустрій 
 
Ева Матушка-Заґата, керівник секції з питань науково-
освітньої співпраці Посольства Республіки Польща в Україні 

 
Ірина Шевченко, канд. пед. наук, доцент, заслужений працівник 
культури України, директор Центру неперервної культурно-
мистецької освіти Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, віцепрезидент ВГО Українська 
бібліотечна асоціація 
 

10.00 – 11.00 Пленарне засідання. Перша сесія 
 

Модератори: 
Оксана Бруй, канд. наук із соц. комунікацій, директор Науково-
технічної бібліотеки Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Президент ВГО Українська бібліотечна асоціація  
 
Світлана Барабаш, канд. наук із соц. комунікацій, учений 
секретар Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 
 
Антон Мартинов, засновник проєкту «Лабораторія», Київ, 
Україна 
Люди – драйвер вашої справи 
 



11.00 – 11.15 Перерва  
11.15 – 12.45 Пленарне засідання. Друга сесія 
 

Jacek Willecki, Senior project specialist, Poznan University of 
Technology Library, Познань, Польща 
Library projects financed from non-university funds as a form of 
implementation of the strategy development of technical 
academic libraries in Poland 
 
Yelizaveta Kamilova, Expert Manager, Nazarbayev University 
Library & IT Services, Nur-Sultan, Kazakhstan 
Virtual and Online Strategies of Libraries: Nazarbayev University 
Library Practice 
 

12.45 – 13.30 Перерва  
13.30 – 15.00 Пленарне засідання. Третя сесія 
 

Іна Юрик, директор Наукової бібліотеки Білоруського 
національного технічного університету, Голова Ради 
Білоруської бібліотечної асоціації, Мінськ, Білорусь 
Бібліотека в системі сервісів цифрового університету 
 
Віталій Зарицький, директор Видавництва «Ліра-К», Київ, 
Україна 
Сучасні тенденції видання літератури в умовах, що швидко 
змінюються 
 
Ігор Степурін, засновник Видавництва «Саміт-книга», голова 
Благодійного фонду «Бібліотечна країна», Київ, Україна 
Створення книжкових хабів у бібліотеках 
 

15.00 – 15.30 Перерва  
15.30 – 17.00 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 
 
Юлія Корян, проєктний менеджер Науково-технічної 
бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна 
Проєктний менеджмент в бібліотеці: впровадження 
нововведень за пріоритетними напрямами 
 



Тетяна Опришко, канд. наук із соц. комунікацій, директор 
бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка, 
Київ, Україна 
Імплементація європейського досвіду бібліотечно-
інформаційного обслуговування та кібербезпеки 
користувачів наукових бібліотек 
 
Віктор Можгін (Wiktor Możgin), аспірант Ягеллонського 
Університету у Кракові, Польща 
Бібліотека як центр культурного життя України 
 
Людмила Савенкова, канд. пед. наук, директор бібліотеки 
Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна 
Стратегія застосування відкритих освітніх ресурсів у закладі 
вищої освіти гуманітарного профілю. 
 
Оксана Півторак, завідувачка бібліотеки Опорного навчального 
закладу Войнилівський ліцей, Калушський район, Івано-
Франківська обл. 
Книгозбірня Євшанової світлиці: як стати третім простором 
в ОТГ 
 
 

7 жовтня (середа) 2020 р. 
 

9.00 – 11.00 Панельна дискусія «Бібліотеки у 
досягненні Цілей сталого розвитку 
ООН: екологічний вектор» – відкрита 
щорічна зустріч випускників програми 
kmbs «Стратегії розвитку бібліотек» 

 
Модератор: 
Марина Маслова, керівник програми Стратегії розвитку 
бібліотек, співзасновник освітньої платформи Sustainability 
Room, керуючий партнер консалтингової компаніі UFV 
Consulting, викладач курсів Strategy та Strategic sustainability 
management, ментор, коуч для власників та їх команд, голова 
та член наглядових рад компаній в галузі освіти, Київ, Україна 
 
Ключові спікери: 
 
Тетяна Маринич, директор бібліотеки Сумського державного 
університету, Суми, Україна 

 



Люсьєна Шум, виконавча директорка Благодійного фонду 
«Бібліотечна країна», Київ, Україна 

 
Євгеній Александров, керівник відділу корпоративних 
продажів, Видавництво «Ранок», Харків, Україна 
 
Мета дискусії:  
 
Усвідомити можливості та спроможність українських бібліотек у 
вирішенні екологічних завдань у реалізації Цілей сталого 
розвитку ООН.  
 
Чи усвідомлюють всі члени суспільства невідворотність 
проблеми, свою відповідальність за захист планети? Чи 
спроможні бібліотеки впливати на формування екологічної 
культури? Чи готові бібліотеки генерувати ідеї для екологічних 
проєктів? Чи виходить бібліотека за межі інформування та 
доступу до інформації? Які інноваційні послуги може 
запропонувати бібліотека для відповідального споживання 
природних ресурсів? Чи бачить бізнес бібліотеку як партнера в 
розвитку циркулярної економіки?  
 
Спробуємо визначити активності бібліотек, запропонуємо шляхи 
розв’язання екологічних проблем бібліотечними засобами.  
 

11.00 – 11.30 Перерва  
11.30 – 13.00 Пленарне засідання. Четверта сесія 

 
Модератори: 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доцент КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, виконавчий директор ВГО Українська бібліотечна 
асоціація 
 
Євгенія Кулик, канд. наук із соц. комунікацій, завідувач відділу 
Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 
Dominika Czyżak, Nicolaus Copernicus University, Library 
Associate Director for Innovation and Human Resources, Торунь, 
Польща 
Grzegorz Szturo, Nicolaus Copernicus University, Library Associate 
Director for Collection Management, Торунь, Польща 
Adaptation of the library environment to expectations readers – 
tool integration. Casus of the University Library in Toruń 
 
Ірина Журавльова, директор Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 
Харків, Україна 



Як надихнутися для впровадження стратегічних змін у 
бібліотеці? 
 
Сербін Олег, доктор наук із соц. комунікацій, директор 
Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, член 
Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація, Київ, Україна 
Стратегічний волюнтаризм як рушійна сила бібліотечної 
взаємодії 
 

13.00 – 13.45 Перерва  
13.45 – 15.15 Пленарне засідання. П’ята сесія 

 
Irena Krivienė, General Director for Vilnius University Library, 
Вільнюс, Литва 
Strategy of Vilnius University Library: service integrity and user 
satisfaction 
 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доцент КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, виконавчий директор ВГО Українська бібліотечна 
асоціація, Київ, Україна  
Українська бібліотечна асоціація в стратегічних міжнародних 
і національних проєктах 
 
Катерина Дем’янчук, директор Видавництва «Букшеф», Київ, 
Україна  
Електронні канали комунікації між видавництвами та 
бібліотеками 
 

15.15 – 15.30 Перерва  
15.30 – 17.00 Майстер-клас 

 
Любов Тарасюк, головний бібліотекар відділу перспективного 
розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ імені Ігоря 
Сікорського, Київ, Україна 
Стандарт сервісності для бібліотек та бібліотекарів 
 

8 жовтня (четвер) 2020 р. 
 

10.00 – 11.30 Майстер-клас 
 

Тамара Сухенко, канд. іст. наук, соціальний психолог, 
фасилітатор, співзасновник Благодійного фонду «Бібліотечна 
країна», Київ, Україна 
Ефективна віртуальна взаємодія в управлінській практиці 
 



Карантин та інші зміни, які відбуваються у світі, змушують нас 
шукати нові формати взаємодії – з колегами, партнерами, 
читачами та іншими зацікавленими сторонами. Зокрема, значна 
частина нашого спілкування перемістилася у віртуальний світ. Чи 
задоволені ми результатами віртуальних обговорень, чи 
вважаємо їх ефективними? Ми поділимося з вами найкращими 
фінськими практиками інтерактивних презентацій, нарад та 
групових обговорень. Вони поєднують можливості програмного 
забезпечення для онлайн-співпраці з методами фасилітації. Як 
результат, це надасть вашим віртуальним нарадам нової якості 
та сприятиме продуктивності, сприятиме появі нових ідей для 
залучення партнерів та читачів.  

 
Участь за окремою реєстрацією та окремим посиланням 
(40 учасників).  
 

11.30 – 12.00 Перерва  
 

12.00 – 14.00 Круглий стіл «Якісна інформаційна 
підтримка освіти та досліджень: 
організувати та досягти успіху» 

 
Модератори: 
Євгенія Кулик, канд. наук із соц. комунікацій, завідувач відділу 
Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 
Олена Косьміна, завідувач сектору Науково-технічної 
бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 
Марина Назаровець, керівниця служби інформаційного 
моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 
Україна 
Організація бібліометричної служби в структурі 
університетської бібліотеки 
Андрій Сідляренко, комерційний директор Unicheck Україна, 
Київ, Україна 
Партнерство між Unicheck та університетськими 
бібліотеками задля розвитку культури академічної 
доброчесності 
 
Ірина Тихонкова, канд. біолог. наук, експерт з навчання та 
аналітичних ресурсів Clarivate Analytics, Київ, Україна 
Ресурси Web of Science Group для інформаційної підтримки 
освіти та досліджень в університеті 
 



Євгенія Кулик, канд. наук із соц. комунікацій, завідувач відділу 
Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 
Україна 
Модель якісної інформаційної підтримки освіти та 
досліджень в бібліотеці університету 
 

14.00 – 18.00 Перерва  
18.00 – 20.00 Дружня вечірка «Бібліотека 

майбутнього: фантастика в реальності»  
 
Пропонуємо знайти карколомні ідеї для майбутнього наших 
бібліотек разом, посмакувати неформальне спілкування з 
розумними та красивими людьми про високе, надихнутися 
позитивом.  
 
 

9 жовтня (п’ятниця) 2020 р. 
 

10.00 – 12.30 Пленарне засідання. Спеціальна сесія: 
Бібліотечні тренди і пандемічні виклики 

 
Модератори: 
Світлана Барабаш, канд. наук із соц. комунікацій, учений 
секретар Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 
 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доцент КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, виконавчий директор ВГО Українська бібліотечна 
асоціація 
 
Оксана Бруй, канд. наук із соц. комунікацій, директор Науково-
технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського, Президент ВГО 
Українська бібліотечна асоціація, Київ, Україна 
Бібліотечні тренди і пандемічні виклики 
 
За лаштунками Бібліотеки КПІ  
 
Олена Косьміна, завідувач сектору  
Людмила Рабаданова, кандидат філософських наук, завідувач 
сектору 
Марія Лапшина, завідувач сектору 
Марина Копійковська, завідувач відділу 
Олександра Вардугіна, менеджер з розвитку персоналу  
 

12.30 – 13.00 Перерва 
 



 
13.00 – 14.00 Заключна сесія 

 
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 
 

14.00 – 15.00 
Відеоекскурсія Бібліотекою КПІ 


