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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Селецький Андрій Васильович, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В.О. 5к54 Сухомлинського, м. Київ; 
Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних  наук, старший 
науковий співробітник, завідувач сектору ІКТ і наукометрії відділу 
наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ; 
Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних  наук, старший науковий 
співробітник  відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 
освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені  
В. О. Сухомлинського, м. Київ. 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДО ОБГОВОРЕННЯ: 
 

1. Стратегії інноваційного розвитку бібліотек у контексті трансформаційних процесів 
сучасності. 
2. Перспективи інтеграції наукових бібліотек із закладами освіти, науки й культури. 
3. Бібліометрична і наукометрича діяльність. Сучасний стан бібліометричних і 
наукометричних досліджень. 
4. Створення інформаційних аналітичних та узагальнюючих документів засобами 
вітчизняних і світових наукометричних систем. 
5. Особливості сучасної аналітичної та бібліографічної діяльності бібліотек, закладів 
освіти і наукових установ у векторі науково-інформаційного супроводу освіти й науки. 
6. Електронні інформаційні й аналітичні ресурси в сучасному веб-середовищі. 

7. Інформаційно-аналітичний й інформаційно-бібліографічний супровід діяльності 
Національної академії педагогічних наук України щодо теоретико-методологічного та 

науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти. 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ОНЛАЙН УЧАСТІ У СЕМІНАРІ: 
 

1. Електронна реєстрація за посиланням G-form до 11.05.2020 р. 
(незалежно від форми участі реєстрація є обов’язковою для загальної 
організації заходу). 
2. Представлення презентаційних матеріалів до 11.05.2020 р. на 
електронну пошту за адресою: dsiasesl2020@gmail.com (для доповідачів). 
3. Підключення до семінару 14 травня 2020 року здійснюватиметься за 
допомогою платформи meet.jit.si. 
4. Тестування даної платформи відбуватиметься 12.05.2020 р. з 16.00 до 
18.00 та 13.05.2020 р. з 17.00 до 19.00 за посиланням: 
https://meet.jit.si/SeminarSL2020. 
5. Приєднатися до онлайн середовища (з 09.30) 14.05.2020 за 
посиланням: https://meet.jit.si/SeminarSL2020. 
  

Автори-розробники програми: А. В. Селецький, М. Л. Ростока

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE66W6izHgl5RWOxXhulmlO4sIFNKPQNz_rgaiU-SNrQkWCA/viewform
mailto:dsiasesl2020@gmail.com
https://meet.jit.si/SeminarSL2020
https://meet.jit.si/SeminarSL2020
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ПІДТРИМКА 
ТРАНСЛЯЦІЇ СЕМІНАРУ ОНЛАЙН 

(сектор ІКТ і наукометрії відділу наукового інформаційно- 
аналітичного супроводу освіти) 

 

Контактна особа для консультування: 
Вараксіна Наталія Володимирівна, науковий співробітник сектору ІКТ та 
наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 
освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського, м. Київ; 
Контакти: тел.: +380674321139, e-mail: tzvk.dnpb@gmail.com. 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
Організаційний центр проведення: 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, відділ наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти; м. Київ, вул. Максима Берлинського, 9 
(дисертаційна зала, каб. 31). 
 

Мета проведення семінару: генерація і впровадження перспективних ідей 
модернізації і реформування сучасної освіти в умовах глобалізаційних 
трансформацій шляхом об’єднання зусиль Держаної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, закладів освіти, наукових і 
бібліотечних установ України. 
 

Аудиторія учасників: науковці, докторанти, аспіранти, здобувачі освіти, 
педагогічні і бібліотечні працівники академічних інституцій Національної 
академії педагогічних наук України й всі бажаючи поділитеся досвідом, 
ідеями, результатами поточних наукових досліджень тощо.  
 

Форма проведення: онлайн, оффлайн 
 

Час проведення: 10:00–13:00 
 

Онлайн-регламент: 
Доповіді – до 10 хв. 
Виступи – до 5 хв 
Повідомлення – до 3 хв 
 

Координатор заходу: 
Селецький Андрій Васильович, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ. 

Модератор заходу: 
Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних  наук, старший науковий 
співробітник  відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 
освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського, м. Київ.  

mailto:tzvk.dnpb@gmail.com
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ПРОГРАМНИЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

10.00 Відкриття. Вступне слово. 
Селецький Андрій  Васильович, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ. 

1. Стратегії інноваційного розвитку бібліотек у контексті 
трансформаційних процесів сучасності 
10.10 Наукова бібліотека у процесах цифрової комунікації  

Гарагуля Сергій Сергійович,  кандидат наук з соціальних 
комунікацій, завідувач відділу Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, м. Київ; 

10.25 Cоціально-комунікаційний простір – стратегія та модель розвитку 
освітянської книгозбірні 
Білоус Валентина Степанівна, директор Бібліотеки Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського, м. Вінниця; 

10.35 Психоемоційна безпека: освітній та соціокультурний вимір  
Шкира Ольга Іванівна, директор Бібліотеки Державного вищого 
навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Заслужений 
працівник культури України, м. Переяслав-Хмельницький;  

10.45 Бібліотека вищого навчального закладу крізь призму сучасних 
освітніх трансформацій 
Підгурська Наталія Миколаївна, бібліограф Бібліотеки 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
м. Хмельницький; 

10.55 Трансформація консолідованого інформаційного контенту у 
бібліотечні портали знань 
Кириленко Світлана Едуардівна, молодший науковий співробітник 
Відділу наукового формування національних реферативних 
ресурсів  Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
(Інститут інформаційних технологій), м. Київ. 

 
Виступ-повідомлення  

Стратегія адаптивного управління професійним середовищем науково-
педагогічної бібліотеки як головний чинник розвитку духовності й 
просвітництва особистості               
Ростока Марина Львовна, кандидат педагогічних наук, представник Ради 
Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-
педагогічними системами», старший науковий співробітник відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ. 
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Онлайн і оффлайн обговорення. Слухачі, спостерігачі: 
Безусова Тетяна Сергіївна, завідувач відділу інформаційно-ресурсного 
забезпечення КЗВО «ОАНОООР», м. Одеса;  
Жеребкіна Зоя Геннадіївна, бібліотекар  Комунального вищого 
навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», м. Харків; 
Коваленко Олена Вікторівна, бібліотекар Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, м. Київ; 
Мелешко Валентина Володимирівна, методист відділу інформаційно-
ресурсного забезпечення КЗВО «ОАНОООР», м. Одеса; 

Семенов Андрій Іванович, директор Приватного закладу «Центр 
професійної освіти і навчання», м. Кривий Ріг. 
 
2. Основні напрями інтеграції наукових бібліотек із закладами освіти, науки 
й культури 
11.00 Значення національних реферативних ресурсів для оптимізації 

інтелектуального пошуку інформації щодо модернізації та 
реформування освіти 
Лахтаріна Наталія Василівна, молодший науковий співробітник 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, м. Київ. 

 
Онлайн і оффлайн обговорення. Слухачі, спостерігачі: 
Найкус Тетяна Миколаївна, бібліотекар Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань. 
 
3. Бібліометрична і наукометрича діяльність бібліотек, закладів освіти та 
наукових установ. Сучасний стан бібліометричних досліджень 
11.05 Сучасні підходи та технології отримання бібліометричних даних 

Симоненко Тетяна Василівна, кандидат наук з соціальних 
комунікацій, науковий співробітник Держаної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ.  
 

4. Створення інформаційних аналітичних та узагальнюючих документів, у 
тому числі за світовими наукометричними системами 
11.15 Актуальні питання мово- та літературознавства: аналіз масиву 

наукових документів РБД «Україніка наукова»  
Чала Надія Іванівна, молодший науковий співробітник відділу 
наукового формування національних реферативних ресурсів 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, м. Київ. 
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5. Особливості сучасної аналітичної та бібліографічної діяльності бібліотек, 
закладів освіти і наукових установ у векторі науково-інформаційного 
супроводу освіти й науки 
11.20 Біобібліографічні ресурси ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського в 

освітньому інформаційному просторі 
Страйгородська Людмила Іванівна, кандидат історичних наук, 
заступник директора ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 
м. Київ; 

11.30 Роль бібліографічних видань у науково-інформаційному 
забезпеченні досліджень з історії освіти 
Тарнавська Сніжана Вікторівна, кандидат історичних наук, учений 
секретар ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ; 

11.40 Забезпечення інформаційних потреб науковців Національної 
академії педагогічних наук України 
Вербова Віта Василівна, науковий співробітник відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ; 

11.45 Напрями роботи сектору наукової інформаційно-бібліографічної 
діяльності відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 
освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо бібліографічного 
супроводу освіти України 
Горбенко Ніна Анатоліївна, науковий співробітник відділу 
наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ. 

Оффлайн-виступ-повідомлення 

Інформаційно-аналітична діяльність ВІЗОВ  (НБУ ім. Ярослава Мудрого) в 
умовах карантину 
Зайченко Надія Яківна, завідувач відділу інформаційного забезпечення 
органів влади Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, 
м. Київ; 
Оффлайн-виступ-повідомлення 

Актуальні проблеми освіти та науки в Україні в умовах карантину на 
«шпальтах» електронних видань 
Шелудько Віра Леонідівна, бібліотекар відділу інформаційного 
забезпечення органів влади Національної бібліотеки України імені 
Ярослава Мудрого, м. Київ; 
Оффлайн-виступ-повідомлення 

Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек у контексті забезпечення 
інформаційно-знаннієвих потреб юних науковців 
Шеремет Ольга Володимирівна, методистка Обласного комунального 
позашкільного закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської 
молоді», м. Чернігів. 
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Онлайн і оффлайн обговорення. Слухачі, спостерігачі 
Веденська Світлана Йосипівна, бібліотекар Хмельницького  обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Хмельницький. 

6. Електронні інформаційні ресурси в сучасному веб-середовищі6 

11.50 Бібліографічний покажчик у сучасному веб-середовищі 
Добко Тетяна Василівна, доктор наук з соціальних комунікацій, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу відділ науково-
бібліографічної інформації  Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського, м. Київ; 

12.00 Онтологічний підхід до побудови електронних інформаційних 
ресурсів 
Гуралюк Андрій Георгійович, завідувач сектору ІКТ і наукометрії 
відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник, м. Київ; 

12.10 Інформаційні ресурси ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 
забезпеченні потреб фахівців педагогічної галузі  
Пономаренко Лариса Олександрівна, кандидат наук з соціальних 
комунікацій, завідувач відділу науково-освітніх інформаційних 
ресурсів ДНПБ України ім.  В. О. Сухомлинського, м. Київ;  

12.20 Національні та міжнародні бази даних в наукометричних 
дослідженнях 
Поліщук Тетяна Валентинівна, провідний редактор Відділу 
наукового формування національних реферативних ресурсів 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, м. Київ; 

12.25 Освітянський контент реферативних ресурсів Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського у сучасному веб-
середовищі 
Гриценко Наталія Олексіївна, молодший науковий співробітник 
відділу наукового формування національних реферативних 
ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 
м. Київ;  
Сандул Оксана Георгіївна, молодший науковий співробітник відділу 
наукового формування національних реферативних ресурсів 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, м. Київ; 
Клюшнікова Олена Валентинівна, молодший науковий 
співробітник відділу наукового формування національних 
реферативних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського, м. Київ. 
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Виступ-повідомлення  

Організаційна структуризація обробки інформаційних ресурсів – СІМ 
(на прикладі КНУ ім. Т. Г. Шевченка) 
Черевичний Геннадій Семенович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри новітньої історії України Київського національного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ; 
Оффлайн-виступ-повідомлення 

Аналіз інформаційних ресурсів в векторі вивчення професійної 
ідентичності як феномену 
Котляр Юлія Вадимівна, магістрантка Інституту підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України, м. Київ; 
Оффлайн-виступ-повідомлення 

Використання електронних інформаційних ресурсів веб-середовища 
закладом професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підготовки 
кваліфікованих робітників 
Пітух Лілія Іванівна, заступник директора Вище професійне училище №13 
м. Івано-Франківська; 
Оффлайн-виступ-повідомлення 

Мультимедійні ресурси як універсальний канал надання доступу до 
інформації 
Тропіна Марія Андріївна, здобувачка освіти Інженерно-педагогічного 
факультету Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, м. Київ. 
Онлайн і оффлайн обговорення. Слухачі, спостерігачі: 
Хараман Валентина Іллівна, бібліотекар Професійного ліцею, м. Велика 
Новосілка, Донецька область. 
7. Інформаційно-аналітичний й інформаційно-бібліографічний супровід 
діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо 
теоретико-методологічного та науково-методичного забезпечення 
модернізації та реформування освіти. 
12.30 Селецький Андрій Васильович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділом наукового 
інформаційно-освітнього супроводу освіти ДНПБ України ім. 
В.О.Сухомлинського, м.Київ.   

12.40 Інформаційно-аналітичний супровід кар'єрного розвитку 
особистості 
Закатнов Дмитро Олексійович, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, заступник директора з наукової 
роботи ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, м. Київ; 

12.50 Електронний документообіг Національної академії педагогічних 
наук України у контексті модернізації освіти i науки 
Середа Христина Володимирівна, науковий співробітник сектору 
ІКТ і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного 
супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ; 
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Виступ-повідомлення  

Наукові підходи у вихованні інноваційної людини 
Годецька Тетяна Іванівна, науковий співробітник відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ. 
Онлайн і оффлайн обговорення. Слухачі, спостерігачі: 
Вараксіна Наталія Володимирівна, науковий співробітник сектору ІКТ і 
наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 
освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ; 
Дитинник Людмила Вікторівна, директор Бібліотеки Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький; 
Кулєшова Ольга Анатоліївна, Маріупольський професійний ліцей 
будівництва, м. Маріуполь. 

12.55–13.00 ЗАКРИТТЯ СЕМІНАРУ. 
 

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ ПЛАНУЄТЬСЯ: 
 
 оффлайн обговорення питань за проблематикою відбуватиметься в 
соціальній мережі Facebook на сторінці відділу за посиланням: @dsiasesl, а 
також засобами мобільного додатку Viber у групі «Seminar SL, 2020»; 
 *публікація статей в електронному науковому періодичному виданні 
«Науково-педагогічні студії», ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. 
 
*СТАТТІ. Статті за матеріалами своїх доповідей і досліджень за дотриманням 
відповідних вимог та позитивним відгуком редакційної колегії буде запропоновано до 
публікації у поточному випуску електронного наукового періодичного видання 
«Науково-педагогічні студії», ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, що має 
міжнародний стандартний серійний номер ISSN та ідентифікатор цифрового об’єкта 
(DOI). З вимогами до підготовки та оформлення статей  можна ознайомитися за 
посиланням:  

http://npstudies.dnpb.gov.ua/about/submissions#onlineSubmissions. 
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