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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Бруй Оксана Миколаївна, к. н. із соц. ком., директорка Науково-

технічної бібліотеки Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
президентка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Гранчак Тетяна Юріївна, д. н. із соц. ком., професор, провідний 
науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, членкиня 
Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація  

Загуменна Віра Вікторівна, к. п. н., професор кафедри 
культурології та інформаційних комунікацій Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, голова Секції з бібліотечно-
інформаційної освіти ВГО Українська бібліотечна асоціація, тренерка 
Головного тренінгового центру для бібліотекарів 

Лугова Лариса Анатоліївна, директорка Львівської обласної 
бібліотеки для дітей, віцепрезидентка ВГО Українська бібліотечна 
асоціація 

Моісєєва Світлана Анатоліївна, директорка Луганської обласної 
універсальної наукової бібліотеки, членкиня Президії ВГО Українська 
бібліотечна асоціація 

Польова Вікторія Олегівна, адміністративна координаторка 
Виконавчого офісу, голова Молодіжної секції ВГО Українська 
бібліотечна асоціація 

Сошинська Ярослава Євгенівна, к. і. н., доцент КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, наук. співробітниця Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, виконавча директорка ВГО 
Українська бібліотечна асоціація, тренерка Головного тренінгового 
центру для бібліотекарів 

Хіміч Ярослава Олегівна, к. і. н., доцент кафедри культурології та 
інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, членкиня Президії ВГО Українська бібліотечна 
асоціація, координаторка Центру безперервної інформаційно-
бібліотечної освіти, координаторка та тренерка Головного тренінгового 
центру для бібліотекарів  

Шевченко Ірина Олександрівна, к. п. н., доцент, директорка 
Центру неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, віцепрезидентка ВГО Українська 
бібліотечна асоціація, керівниця Головного тренінгового центру для 
бібліотекарів 

Б А Ж А Є М О    У С П І Ш Н О Ї    Р О Б О Т И! 
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3 березня, середа  
 
10.00 – 10.10 
Відкриття, вітання 
Оксана Бруй, к. н. із соц. ком., директорка Науково-технічної 

бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського, президентка ВГО Українська 
бібліотечна асоціація 

Ірина Шевченко, к. п. н., доцент, директорка Центру неперервної 
культурно-мистецької освіти  НАКККіМ, віцепрезидентка 
ВГО Українська бібліотечна асоціація, керівниця ГТЦ 

 
10.10 – 11.30 
Сесія 1. «БЕЗПЕРЕРВНА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА У 

КОНТЕКСТІ МІНЛИВОГО СВІТУ» 
Модераторки: Ірина Шевченко, к. п. н., доцент, директорка 

Центру неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ, 
віцепрезидентка ВГО Українська бібліотечна асоціація, керівниця ГТЦ та  

Ярослава Сошинська, к. і. н., доцент КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
виконавча директорка ВГО Українська бібліотечна асоціація, тренерка 
ГТЦ 

 

 Ідентифікація проблем розвитку вищої освіти в Україні та 
пошук шляхів їхнього вирішення. Аналіз проєкту «Стратегії 
розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки» 

Віра Загуменна, к. п. н., професорка кафедри культурології та 
інформаційних комунікацій НАКККіМ, голова Секції з бібліотечно-
інформаційної освіти ВГО Українська бібліотечна асоціація, тренерка 
ГТЦ 

Ярослава Хіміч, к. і. н., доцент кафедри культурології та 
інформаційних комунікацій НАКККіМ, членкиня Президії ВГО 
Українська бібліотечна асоціація, координаторка ГТЦ  

 

 Навчальний контент, соцмережі та лімінальні зони 
інформаційного суспільства 

Роман Крохмальний, к. філ. н., доцент, декан факультету 
культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
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 United we stand ‒ Connecting librarians in international support 
networks 

Anca Râpeanu, Project Manager at Progress Foundation, Romania 
Claudia Șerbănuță, PhD, Community Development Manager at 

Progress Foundation, Romania 
 

 Гібридна бібліотека як відповідь на карантинні обмеження. 
Досвід бібліотек Польщі 

Bożena Korol, проєкт-менеджер Тренінгової компанії «Good 
Books ‒ інновації в бібліотеках та будинках культури», Польща 

 
 
12.00 – 13.30 
Сесія 2. «ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА: МЕТАМОРФОЗИ 

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Погляд освітян»  
Модераторка: Віра Загуменна, к. п. н., професорка кафедри 

культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ, голова Секції з 
бібліотечно-інформаційної освіти ВГО Українська бібліотечна асоціація, 
тренерка ГТЦ 

 

 Наука і практика у парадигмі бібліотечно-інформаційної 
освіти 

Олена Воскобойнікова-Гузєва, д. н. із соц. ком., завідувачка 
кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, членкиня Президії ВГО Українська бібліотечна 
асоціація 

 

 Модернізація освітніх напрямів у підготовці бібліотечних 
фахівців 

Тетяна Новальська, д. і. н., професорка, завідувачка кафедри 
інформаційних технологій Київського національного університету 
культури і мистецтв 

 

 Дуальна бібліотечно-інформаційна освіта: панацея чи новий 
виклик? 

Віра Загуменна, к. п. н., професорка кафедри культурології та 
інформаційних комунікацій НАКККіМ 
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 Перспективи розвитку передвищої бібліотечно-
інформаційної освіти в Україні 

Алла Соляник, д. п. н., професорка, декан факультету соціальних 
комунікацій Харківської державної академії культури 

 

 Забезпечення навчальною літературою нових спеціалізацій 
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Надія Бачинська, к. п. н., доцент, в.о. завідувача кафедри 
документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Київського 
національного університету культури і мистецтв  

 

 Безперервна освіта як домінанта сучасної освітньої 
парадигми  

Наталія Демчук, к. філ. н., доцент, завідувачка кафедри 
бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

 
Вільний мікрофон: питання для обговорення 
 ефективна профорієнтація; 
 професійна самоідентифікація випускників: від навчальної 

практики студентів до працевлаштування фахівців 
 
 
13.30 – 14.30 – перерва 
 
 
14.30 – 15.30 
Сесія 3. «МЕТАМОРФОЗИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ: Потреби 

практики»  
Модераторки: Лариса Лугова, директорка Львівської обласної 

бібліотеки для дітей, віцепрезидентка ВГО Українська бібліотечна 
асоціація та Ярослава Хіміч, к. і. н., доцент кафедри культурології та 
інформаційних комунікацій НАКККіМ, членкиня Президії ВГО 
Українська бібліотечна асоціація, координаторка ГТЦ 
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 Культурний менеджмент в бібліотеці: очікування та 
реальність 

Цяпало Любов, директорка Львівської МЦБС для дорослих 
Алексєєнко Катерина, заступниця директорки Львівської МЦБС 

для дорослих 
 

 Медійна грамотність: нові концептуальні підходи з 
інформування та перезавантаження медіасвідомості мешканців 
територіальних громад 

Галина Пристай, к. н. із соц. ком., ст. викладачка кафедри 
журналістики Факультету філології Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 

 

 Інформаційна культура викладачів та здобувачів вищої 
освіти, бібліотечних працівників та користувачів: чому і як 
навчати  

Ярослава Хіміч, к. і. н., доцент НАКККіМ, членкиня Президії ВГО 
Українська бібліотечна асоціація, координаторка ГТЦ  

 
Вільний мікрофон: питання для обговорення 
 фахова освіта з точки зору вимог практики ‒ яких фахівців 

потребують сучасні бібліотеки і яких фахових знань не вистачає 
сучасним випускникам; 

 фаховий рівень майбутніх бібліотекарів, які 
працюватимуть в сучасних бібліотеках; 

 враження молодих бібліотекарів під час адаптації у професії 
та яких знань не вистачає після отримання освіти.  

 
16.00 – 18.00  
Сесія 4. «БЕЗПЕРЕРВНА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА: 

МЕТАМОРФОЗИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» 
Модераторки: Світлана Моісєєва, директорка Луганської ОУНБ, 

членкиня Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація та Ірина 
Шевченко, к. п. н., доцент, директорка Центру неперервної культурно-
мистецької освіти НАКККіМ, віцепрезидентка ВГО Українська 
бібліотечна асоціація, керівниця ГТЦ 
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 ОNLINE & OFFLINE: можливості неформальної освіти у 
бібліотеці  

Світлана Дубіна, завідувачка Центром комп'ютерних технологій 
Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки 

 

 Як навчатися на робочому місці і не збожеволіти  
Євгенія Кулик, к. н. із соц. ком., завідувачка відділу інформаційної 

підтримки освіти та досліджень НТБ ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. Ігоря 
Сікорського», тренерка ГТЦ 

 

 Дистанційна освіта в РТЦ: навчання у стилі digital nomads 
Олена Шматько, завідувачка науково-методичним відділом КЗ 

Львівської обласної ради «Львівська обласна універсальна наукова 
бібліотека» 

 

 365 днів життя в Zoom, або комунікаційні сервіси для 
організації онлайн-заходів, дистанційного навчання в умовах 
бібліотеки 

Світлана Барабаш, к. н. із соц. ком., вчений секретар НТБ 
ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського, тренерка ГТЦ 

 

 Корпоративне навчання у віддаленому режимі: кейс 
адаптації до змін від Сокальскої РЦБС 

Христина Дасюк, директорка Сокальської центральної районної 
бібліотеки Львівської обл. 

 

 Вчимося програмувати разом із Code Club в бібліотеці 
Марина Цюпа, бібліотекарка ІІ категорії Івано-Франківської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка 
 

 Нове життя РТЦ: чи можливий комерційний бум?: 
презентація ідеї від Луганського РТЦ 

Ольга Букреєва, завідувачка відділом науково-методичної 
роботи Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки 

 
18.30 – 20.00  
Дружня вечірка «Славське кличе! Карпати не відпускають!» 
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4 березня, четвер 
 
10.00 – 11.30  
Сесія 4. «БЕЗПЕРЕРВНА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА: 

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ» 
Модераторки: Віра Загуменна, к. п. н., професорка кафедри 

культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ, голова Секції з 
бібліотечно-інформаційної освіти ВГО Українська бібліотечна асоціація, 
тренерка ГТЦ та Ірина Шевченко, к. п. н., доцент, директорка Центру 
неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ, віцепрезидентка 
ВГО Українська бібліотечна асоціація, керівниця ГТЦ 

 

 Як ми вчили (ся) каталогізувати онлайн: із досвіду 
впровадження АБІС Koha в переміщених університетах 

Оксана Бруй, к. н. із соц. ком., директорка НТБ ім. Г. І. Денисенка 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, президентка ВГО Українська бібліотечна 
асоціація 

 

 Антишкола університетських бібліотекарів «Від 
дослідження. Для дослідження. Про дослідження»: проєкт Секції 
університетських бібліотек УБА 

Олег Сербін, д. н. із соц. ком., проф., директор НБ КНУ 
ім. Т. Шевченка, член Президії, голова Секції університетських бібліотек 
ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

 Особливості викладання академічної доброчесності для 
різних категорій користувачів з точки зору бібліотекаря 

Світлана Чуканова, к. п. н., завідувачка сектору Наукової 
бібліотеки, координатор Американської Бібліотеки ім. В. Китастого 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 

 Школа бібліотечного журналіста Харківського ОВ 
Української бібліотечної асоціації: змінюємо формати, відповідаємо 
на виклики  

Людмила Глазунова, к. н. із соц. ком., заступниця директорки з 
наукової роботи Харківської державної наукової бібліотеки 
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ім. В. Г. Короленка, голова Харківського ОВ Української бібліотечної 
асоціації 

Катерина Вірютіна, зав. сектором інноватики та професійного 
розвитку відділу науково-методичної роботи Харківської державної 
наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

 

 Світові практики створення відкритих підручників: роль 
секції університетських бібліотек 

Тетяна Колеснікова, директорка НТБ Дніпровського 
національного університету залізничного транспорту ім. академіка 
В. Лазаряна 

 

 Нові освітні пропозиції від Української бібліотечної асоціації 
Оксана Бояринова, керівниця проєктів ВГО Українська 

бібліотечна асоціація 
 
12.00 – 14.00  Паралельні заходи 
Майстерні 
 
Майстерня 1. Школа адвокації  
Всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів: 

Концепція Школи 2021, зміст, формати, родзинки… 
Майстри: Ірина Шевченко, к. п. н., доцент, директорка Центру 

неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ, віцепрезидентка 
ВГО Українська бібліотечна асоціація, керівниця ГТЦ 

Тетяна Богуш, завідувачка науково-методичного відділу 
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, членкиня 
Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація  

Надія Влезько, заступниця директора з наукової роботи 
Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. І. П. Котляревського, голова Cекції з адвокації ВГО Українська 
бібліотечна асоціація 

Тетяна Фролова, директорка Сумської обласної універсальної 
наукової бібліотеки 

Тетяна Остафійчук, директорка спільного комунального закладу 
«Вітовська публічна бібліотека» Миколаївської обл.  
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Майстерня 2. Антишкола університетських бібліотекарів  
«Від дослідження. Для дослідження. Про дослідження» 
Майстер: Олег Сербін, д. н. із соц. ком., професор, директор НБ 

КНУ ім. Т. Шевченка, член Президії, голова Секції університетських 
бібліотек ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 
Майстерня 3. Кейси інструментів для сучасної інформаційної 

освіти та бібліотечної практики  
 
Кейс 1. Кейс інтелектуальних активностей  
Майстри: Тетяна Гранчак, д. н. із соц. ком., професор, провідний 

науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності 
НБУВ, членкиня Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Ярослава Хіміч к. і. н., доцент кафедри культурології та 
інформаційних комунікацій НАКККіМ, членкиня Президії ВГО 
Українська бібліотечна асоціація, координаторка ГТЦ 

 
Кейс 2. Кейс цифрової візуалізації 
Майстер: Наталія Блажевська, методистка науково-методичного 

центру суспільно-гуманітарних дисциплін та міжнародної інтеграції 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 
мультиплікатор Goethe-Institut в Україні 

 
14.00 – 15.00 – перерва 
 
15.00 – 15.30 
Бібліотечно-інформаційна самоосвіта: стендові доповіді 
Модераторка: Ярослава Сошинська, к. і. н., доцент КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, наук. співробітниця ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, виконавча директорка ВГО Українська 
бібліотечна асоціація, тренерка ГТЦ 
 

 Бібліотечна та архівна спадщина А. Кримського ‒ складова 
сучасної бібліотечно-інформаційної освіти. До 150-ї річниці від дня 
народження А. Кримського 

Тетяна Якубова, к. і. н., наук. співробітниця Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
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 Інформаційні ресурси: зміна чи модернізація? 
Наталія Кропачева, наук. співробітниця відділу науково-освітніх 

інформаційних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського  
 

 Захмарна бібліотека – використання хмарних сервісів 
Віта Гринчук, головна методистка КЗ Львівської обласної ради 

«Львівська обласна універсальна наукова бібліотека» 
 
15.30 – 16.30  
Презентація напрацювань Майстерень 
Модераторка: Ярослава Сошинська, к. і. н., доцент КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, наук. співробітниця ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, виконавча директорка ВГО Українська 
бібліотечна асоціація, тренерка ГТЦ 

 
Всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів 2021: 

це буде неймовірно! 
Антишкола: це відбулося вперше! 
Розмаїття кейсів: це заслуговує на розповсюдження! 
 
16.30 – 17.00 
● Підсумки, рефлексії, рекомендації 
● Орієнтація на майбутнє 
● «Позитивно-емоційне розвантаження» 
 
 

Б А Ж А Є М О    У С П І Ш Н О Ї    Р О Б О Т И! 
 
 

Партнер Конференції 
Goethe-Institut в Україні 

 


