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ПЛАН РОБОТИ: 

09:00 – 10:00 – реєстрація учасників 
10:00 – 12:00 – пленарне засідання 
12:00 – 12:15 – перерва на каву 
12:15 – 14:00 – пленарне засідання 
14:00 – 15:00 – перерва на обід 
15:00 – 16:00 – заслуховування річних звітів бібліотек об’єднання 
16:00 –16:30 – підбиття підсумків Конференції 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 
виступ на пленарному засіданні – 10–15 хв. 
Місце проведення: Житомирський національний агроекологічний університет, 
економічний факультет (навчальний корпус № 2), ауд. 120 «Поліський центр 
органічного виробництва». 
Адреса: м. Житомир, бульвар Старий, 7. 
 

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Скидан Олег Васильович, в. о. ректора Житомирського національного 
агроекологічного університету, доктор економічних наук. 

 
Кільніцька Олена Сергіївна, учений секретар, кандидат економічних наук, 
доцент Житомирського національного агроекологічного університету. 

 
ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Перша частина. Пленарне засідання 
 

Ігнатюк Марина Вікторівна, директор Наукової бібліотеки Житомирського 
національного агроекологічного університету 
«Досвід впровадження інноваційних технологій у бібліотеках Нідерландів, 
Данії, Фінляндії, Німеччини». 
 
Аксюто Катерина Василівна, науковий співробітник науково-бібліографічного 
відділу обслуговування віддалених користувачів Білоруської 
сільськогосподарської бібліотеки ім. І. С. Лупіновича Національної академії 
наук Білорусі 
«Інформаційно-бібліографічне обслуговування вчених-аграріїв і фахівців АПК 
у Білорусі: нові форми і методи роботи в Білоруській сільськогосподарської 
бібліотеці». 
 
Кіщак Тетяна Степанівна, кандидат сільськогосподарських наук, директор 
Наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
«Електронна бібліотека – середовище швидкого доступу до наукових та 
навчальних матеріалів». 
 
Комликова Галина Іванівна, кандидат історичних наук, директор Наукової 
бібліотеки Сумського національного аграрного університету 
«Електронний архів відкритого доступу Сумського НАУ як засіб популяризації 
публікацій університетської наукової спільноти». 
 
Кулик Євгенія Володимирівна, завідувач відділу роботи з електронними 
ресурсами Державної бібліотеки України для юнацтва 
«Інноваційні інтерактивні канали взаємодії бібліотек з юнацькою аудиторією як 
засіб поширення інформації та знань». 
 
Могиленко Ольга Миколаївна, директор бібліотеки Житомирського 
державного технологічного університету 
«Практичне застосування інноваційних бібліотечних послуг: досвід бібліотеки 
ЖДТУ». 

http://www.znau.edu.ua/kerivnitsvo/prorector2.asp


 
Ренькас Броніслава Мирославівна, кандидат педагогічних наук, директор 
бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка 
«Новітні інформаційні послуги як перспектива розвитку бібліотеки вищого 
навчального закладу». 
 
Бондарчук Тетяна Анатоліївна, завідувач науково-методичного відділу 
бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка 
«Віртуальний світ бібліотек». 
 
Гриценко Олена Іванівна, завідувач відділу комплектування, обробки 
літератури та наукової організації каталогів Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 
«Комплектування фонду бібліотеки: теорія і практика». 
Табунщик Олександр Валерійович, старший викладач кафедри комп’ютерних 
технологій і моделювання систем Житомирського національного 
агроекологічного університету 
«Підбір підручників і супроводжувального матеріалу для викладання 
англійської мови за професійним спрямуванням». 
 

Друга частина. Пленарне засідання 
 

Журавська Наталія Анатоліївна, завідувач відділу обслуговування дітей 
дошкільного віку та учнів 1–4 класів Житомирської обласної бібліотеки для 
дітей, керівник PR-офісу сучасних бібліотек Житомирщини  
«Інноваційні форми роботи сучасної бібліотеки як вимога часу  
(на прикладі діяльності Житомирської обласної бібліотеки для дітей та PR-
офісу бібліотек Житомирщини)». 
 
Багрова Світлана Іванівна, завідувач відділу обслуговування науковою 
літературою Наукової бібліотеки Житомирського національного 
агроекологічного університету 
«Форми організації онлайнового простору Наукової бібліотеки ЖНАЕУ». 
 
Сталідзанс Лайма Янівна, завідувач відділу інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення Наукової бібліотеки Житомирського 
національного агроекологічного університету 
«Відкритий доступ до інтелектуальних продуктів ЖНАЕУ». 

 
Бугайов Вадим Сергійович, фахівець відділу інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення Наукової бібліотеки Житомирського 
національного агроекологічного університету 
«Розробка інструктивно-методичних матеріалів для представлення наукового 
доробку вчених ЖНАЕУ в інформаційному просторі». 
 
Симон Марія Олександрівна, працівник відділу обслуговування науковою 
літературою Наукової бібліотеки Житомирського національного 
агроекологічного університету 
«Форми краєзнавчої роботи в сучасній бібліотеці». 
 
Гейзе Ірина Сергіївна, методист Наукової бібліотеки Житомирського 
національного агроекологічного університету 
«Технологія автоматизованої ідентифікації документно-інформаційних 
ресурсів Наукової бібліотеки ЖНАЕУ» 
 
 

ЗАСЛУХОВУВАННЯ РІЧНИХ ЗВІТІВ БІБЛІОТЕК ОБ’ЄДНАННЯ 
 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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