
Регламент 

Початок роботи – 10.00

Перерва – 12.30–13.00

Завершення роботи –17.00

Доповіді – 15 хв. 



Порядок роботи 

П’ята міжнародна наукова конференція 

молодих учених

«МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ»

15 травня (четвер)

9.30–10.00 – реєстрація учасників конференції

10.00–12.00 – пленарне засідання

12.30–13.00 – обідня перерва

13.00–17.00 – продовження роботи конференції



ПРОГРАМА
конференції молодих учених 

«МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ»

15 травня

Попик Володимир Іванович, генеральний директор Національної 
бібліотеки України імені В.І.Вернадського, д-р. іст. наук

Вітальне слово до учасників конференції молодих учених

Удовик Володимир Миколайович, голова Ради молодих учених 
НБУВ, канд. іст. наук

Організація молодих учених в умовах розвитку інформаційно-
комунікаційної сфери

Бояринова Оксана Євгенівна, PR-менеджер УБА, голова Молодіж-
ної секції Української бібліотечної асоціації

Презентація молодіжної секції Української бібліотечної асоціації

Кулик Євгенія Володимирівна, завідувач відділу по роботі з елек-
тронними ресурсами Державної бібліотеки України для юнацтва, аспі-
рант НБУВ

Бібліотечні засоби формування медіаграмотності юнацтва та 
молоді

Лагутіна Катерина Євгенівна, здобувач кафедри книгознавства і 
бібліотекознавства КНУКІМ

Гранти як альтернативне джерело фінансування для бібліотечно-
інформаційних установ

Андрущенко Валентина Борисівна, провідний науковий співробіт-
ник Державного фонду фундаментальних досліджень

Доценко Ярослава Юріївна, старший науковий співробітник 
Державного фонду фундаментальних досліджень

Підсумки грантових досліджень молодих учених за 2013 рік
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Половинчак Юлія Миколаївна, завідувач відділу обслуговування 
інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки НБУВ, 
канд. іст. наук, ст. наук. співроб.

Проблема історичної пам’яті у національному інформаційному про-
сторі

Дичко Аліна Олегівна, доцент кафедри інженерної екології Наці-
онального технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут», канд. тех. наук, доцент

Євтєєва Любов Іванівна, асистент кафедри інженерної екології 
Національного технічного університету України «Київський політехніч-
ний інститут»

Роль університетів у представленні української науки у світовому 
інформаційному просторі

Галаган Людмила Миколаївна, завідувач інформаційно-
аналітичного відділу Фонду Президентів України НБУВ, канд. політ. 
наук, ст. наук. співроб.

Сучасна інженерія даних та знань в контексті функціонування 
інформаційних систем електронного урядування 

Гилик Альона Олександрівна, курсант 2 курсу факультету подат-
кової міліції Національного університету державної податкової служби 
України

Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні

Туманова Аліса Юріївна, студентка Одеського національного полі-
технічного університету

Інноваційний тип розвитку в умовах економічної глобалізації

Грет Максим Ярославович, аспірант НБУВ
Блоги як новітні інноваційні технології в освітньо-інформаційному 

процесі України

Разважаев Артем Юрійович, молодший науковий співробітник від-
ділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів НБУВ

Порівняння систем управління контенту на сайтах
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Гринюк Катерина Борисівна, аспірантка Інституту філософії та 
фоціології Польської Академії Наук

Роль онлайн-освіти у науково-інформаційному просторі України

Волковинська Вероніка Олександрівна, молодший науковий спів-
робітник Фонду Президентів України НБУВ, канд. філос. наук

Можливості Інтернету у справі розвитку наукового співтовариства

Дєнєжко Світлана Анатоліївна, аспірант Інституту комп’ютерних 
систем  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Укра-
їна» (м. Миколаїв)

Підходи до методології EDA

Морозова Анна Вікторівна, науковий співробітник Інституту вищої 
освіти  НАПН України

Аналіз ключових слів тематичних наукових видань як медіаосвітня 
технологія

Несміянова Ірина Віленівна, співробітник експериментальної лабо-
раторії з дослідним виконанням проблемних програм Інституту проблем 
сучасного мистецтва НАМ України

Наукові публікації Інституту проблем сучасного мистецтва  
НАМ України: шляхи розповсюдження

Наукова література світу для дослідників України: пропозиція від 
ABE/IPS

Покотило Юлія Ігорівна, координатор сектору «Інклюзивний 
читальний зал» Житомирської обласної універсальної наукової бібліо-
теки ім. О. Ольжича

Сучасна бібліотека – провідник у соціалізації молоді з особливими 
потребами

Cтрунгар Валерія Валеріївна, аспірант НБУВ
Бібліотека і соціальні медіа: нові можливості комунікації

Степура Іван Сергійович, методист науково-дослідної лабораторії 
інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Засоби створення авторської Інтернет-бібліотеки
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Ходарєва Юліана Владиславівна, бібліотекар І категорії науково-
дослідного відділу бібліотекознавства і бібліографознавства Харківської 
державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

Вплив бібліотеки на формування медіа-ландшафту регіону

Сербін Олег Олегович, завідувач відділу наукового опрацювання 
документів НБУВ, канд. іст. наук, ст. наук. співроб.

Якість індексування інформаційних ресурсів в контексті освітньо-
кваліфікаційного рівня систематизатора

Бодак Ольга Петрівна, керівник Центру формування бібліотечно-
інформаційних ресурсів НБУВ, канд. іст. наук

Кваліфікаційні вимоги до комплектаторів наукової бібліотеки в 
сучасних умовах розвитку бібліотечної діяльності

Струнгар Артур Валерійович, молодший науковий співробітник 
відділу програмно-комунікаційних технологій CІАЗ НБУВ

Наукова діяльність бібліотек в інформаційно-комунікаційному 
середовищі

Бондаренко Вікторія Іванівна, молодший науковий співробітник 
СІАЗ НБУВ, канд. наук із соц. комунікац.

Електронний бібліотечно-інформаційний ресурс як основа дис-
тантного інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки

Пестрецова Ольга Олександрівна, молодший науковий співро-
бітник аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної 
бібліотеки НБУВ

Інфотворча роль  бібліотек в процесі здійснення правового інфор-
мування

Глущук Євгенія Вікторівна, бібліотекар І категорії Фонду 
Президентів України НБУВ

Моніторинг мережевих ЗМІ в контексті сучасних наукових дослі-
джень

Шульга Ірина Олександрівна, молодший науковий співробітник 
відділу комплексного формування бібліотечних фондів Центру форму-
вання бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ
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Вітчизняна періодика з бібліотечної тематики в українському сег-
менті багатомовного інтернет-проекту «Вікіпедія»

Федорчук Артур Григорович, науковий співробітник Фонду Прези-
дентів України НБУВ

Моніторинг висвітлення подій в Україні в матеріалах закордонних 
мережевих періодичних видань

Третяк Тетяна Іванівна, молодший науковий співробітник Фонду 
Президентів України НБУВ

Російська преса про Україну: аналіз БД «Україна у відгуках зарубіж-
ної преси»

Польовик Світлана Миколаївна, молодший науковий співробітник 
Фонду Президентів України НБУВ

Ресурсна база Фонду Президентів України в системі забезпечення 
науки і освіти

Гарагуля Сергій Сергійович, науковий співробітник відділу науко-
вої організації електронних інформаційних ресурсів НБУВ

Репрезентація сучасної бібліотеки  в інтернет-середовищі

Макарова Олена Ігорівна, молодший науковий співробітник Фонду 
Президентів України НБУВ

Досвід бібліотечних сайтів світу в контексті розвитку бібліотечних 
інформаційних технологій

Кушерський Андрій Мирославович, в.о. молодшого наукового 
співробітника Фонду Президентів України НБУВ

Соціальні мережі як засіб представлення документально-
інформаційних ресурсів президентських бібліотек США

Самохіна Жанна Владиславівна, молодший науковий співробітник 
відділу бібліотекознавства НБУВ

Розвиток інформаційних сервісів у зарубіжних наукових бібліотеках

Кудєліна Марина Вікторівна, магістрант кафедри книгознавства та 
бібліотекознавства КНУКІМ 
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Інноваційні технології в інформаційно-аналітичній діяльності бібліо-
тек вищих навчальних закладів (на прикладі КНУКіМ та НаУКМА)

Лук’янець Наталія Миколаївна, молодший науковий співробітник 
Фонду Президентів України НБУВ

Інноваційні технології в організації віртуальних виставок

Рупчева Ольга Володимирівна, магістрант кафедри книгознавства 
та бібліотекознавства КНУКІМ

Комунікаційна культура персоналу бібліотек в умовах поширення 
новітніх інформаційних технологій

Орєшина Наталя Володимирівна, молодший науковий співробіт-
ник відділу наукового опрацювання документів НБУВ

Сучасні підходи в забезпеченні наукового опрацювання інформаційних 
ресурсів у НБУВ

Рибак Євген Анатолійович, молодший науковий співробітник від-
ділу комплексного формування бібліотечних фондів Центру формування 
бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ 

Дарування як джерело комплектування фондів Національної  
бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Лямець Артем Михайлович, завідувач сектору відділу комп-
лексного формування бібліотечних фондів Центру формування 
бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ

Брянцева Cвітлана Юріївна, провідний бібліотекар відділу 
комплексного формування бібліотечних фондів Центру формування 
бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ

Крук Михайло Васильович, провідний бібліотекар відділу комп-
лексного формування бібліотечних фондів Центру формування 
бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ

Сучасний стан забезпечення академічною літературою потреб між-
народного документообміну в Національній бібліотеці України імені  
В.І. Вернадського

Павлуша Ірина Анатоліївна, завідувач відділу пошуку та обліку 
документів Фонду Президентів України НБУВ
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Бібліографічний покажчик книг з автографами і дарчими написами з 
музейної колекції «Подарунки президентам України» ФПУ: структура та 
інформаційне наповнення

Лямець Артем Михайлович, завідувач сектору відділу комплек-
сного формування бібліотечних фондів НБУВ

Лавриненко Ірина Андріївна, молодший науковий співробітник від-
ділу комплексного формування бібліотечних фондів НБУВ

Перспективи формування фондів депозитарних бібліотек ООН

Лямець Артем Михайлович, завідувач сектору відділу комп-
лексного формування бібліотечних фондів Центру формування 
бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ

Комплектування фондів бібліотек Близького Сходу: джерельна база 
дослідження

Степченко Мирослава Миколаївна, провідний бібліотекар Фонду 
Президентів України НБУВ

Особливості формування бібліотечно-інформаційних ресурсів з 
питань державотворення в Україні у національних та спеціалізованих 
бібліотеках

Присяжна Лілія Василівна, науковий співробітник аналітично-
прогностичного відділу Національної юридичної бібліотеки НБУВ,  
канд. іст. наук

Перспективи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення 
діяльності органів державної влади

Удовик Володимир Миколайович, директор Фонду Президентів 
України НБУВ, канд. іст. наук

Фонди президентських музеїв в сучасному інформаційному просторі

Рибачок Олег Миколайович, аспірант НБУВ 
Архів ЮНЕСКО: специфіка формування, склад та розвиток

Стоян Платон Федорович, молодший науковий співробітник Фонду 
Президентів України НБУВ, канд. іст. наук

Особливості розвитку архівних ресурсів Австралії
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Перенесієнко Ігор Петрович, молодший науковий співробітник від-
ділу наукового опрацювання документів НБУВ

Бібліотечний каталог та сучасний інформаційний пошук

Медвідь Тетяна Петрівна, молодший науковий співробітник відділу 
наукового опрацювання документів НБУВ

 Список класифікаційних індексів в електронному каталозі у контек-
сті науково-методичного забезпечення процесів систематизування 

Медвідь Тетяна Станіславівна, молодший науковий співробітник  
відділу наукового опрацювання документів НБУВ

Економіка соціально-культурної сфери: відображення інновацій в 
робочих таблицях класифікації

Костиря Борис Миколайович, молодший науковий співробітник 
відділу наукового опрацювання документів НБУВ

Традиції та інновації у роботі систематизатора філологічного про-
філю

Курганова Олена Юріївна, науковий співробітник відділу старо-
друків та рідкісних видань НБУВ, канд. філол. наук

Ідентифікатор LOC-фінгерпринт як засіб атрибуції іноземних ста-
родруків

Ігнатюк Марина Вікторівна, директор бібліотеки Житомирського 
національного агроекологічного університету

Розвиток інформаційної грамотності користувачів об’єднання сіль-
ськогосподарських бібліотек Житомирської області

Королюк Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри макро-
економіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», канд. економ. наук

Бібліотечні установи в рамках реалізації державної політики щодо 
підвищення фінансової грамотності населення

Прудь Павло Володимирович, аспірант кафедри управління персо-
налом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»
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Бібліотеки у підвищенні економічно-інформаційної грамотності в 
контексті соціального захисту

Борисенко Денис Володимирович, аспірант, асистент кафедри 
«Технологій і дизайну» Української інженерно-педагогічної академії 
(м. Харків)

Формування інноваційного інформаційно-комунікативного 
навчального комплексу при підготовці інженерів-дизайнерів



Комп'ютерна верстка

Є. Глущук

Підп. до друку 13.05.14
Формат 60х84/16. Друк. офс. Папір офс.

Видається в друкованому та електронному вигляді.

Надруковано у НВЦ Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5358 від 3.08.2001


