
Наукова бібліотека 
 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  

 

Міжнародна науково-практична конференція 
 
 

«Епоха цифрових трансформацій: ідеї, простір, майбутнє», 
 

Програма конференції 
 
                                      15 грудня 2021 р. о 10.00 
Підключитись  до конференції Zoom 
https://zoom.us/j/3217002046?pwd=Y1BRVDIwRWo1cXZqVHFHUHdtaEl0QT09 
 
Ідентифікатор конференції: 321 700 2046 
Код доступу: NBONU 
 
Вітальне слово учасникам конференції 
Сербін  Олег,  директор НБ ім. М. Максимовича  КНУ імені Тараса Шевченка, 
докт. наук із соціальних комунікацій, професор, голова методичного 
об’єднання бібліотек ЗВО України (Київ) 
 

1. Виклики і практики цифрового життя університетської бібліотеки. 
Що змінилося під час пандемії? 
Бруй Оксана, директорка Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського,   президентка ВГО Українська бібліотечна асоціація, канд. 
наук із соціальних комунікацій (Київ) 

 
2. Бібліотеки ЗВО України в інформаційно-аналітичному забезпеченні 

користувачів 
Якуніна Наталія, зав. науково-методичного  відділу  НБ ім. М. 
Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка (Київ) 

 
3. Науково-публікаційна діяльність  вчених ОНУ ім.  І.І. Мечникова в 

цифровому просторі як складова іміджу ЗВО  на основі  даних 
SCOPUS І WEB OF SCIENCE 
Подрезова Марина, директорка  НБ ОНУ імені І.І. Мечникова, голова 
методичного об’єднання  бібліотек ЗВО Півдня України (Одеса) 
 

4. Повертаємо в України культурну спадщину  
Горобець Ганна. Проект директорки видавництва «Горобець» (Київ) 

 
5. «Дієтичне» обслуговування: бібліотека в часи дистанційного та 

змішаного навчання 
Колесникова Тетяна, директорка НТБ Дніпровського  національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, канд. 
наук із соціальних комунікацій  (Дніпро) 
 

https://zoom.us/j/3217002046?pwd=Y1BRVDIwRWo1cXZqVHFHUHdtaEl0QT09
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


6. «Довіряй, але перевіряй": тренінги з перевірки правдивості фактів 
Лискова Катерина, зав. сектору  міжкультурної комунікації та проєктної 
діяльності ЦНБ  ХНУ імені В.Н. Каразіна  (Харків) 

 
7. Нове (Інновація): метадані для електронної бази даних бібліографії 

Естрайхера 
Валецькі Вацлав, професор, доктор габілітований,  керівник 
Дослідницького центру польської бібліографії імені Естрейхерів 
Ягеллонського університету (Краків, Республіка Польща) 

 
 

Перерва 
 
 

8. Інтеграція та популяризації наукових ресурсів університету: внесок 
бібліотеки 
Главчева Юлія, директорка науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» 
(Харків) 
 

9. Ресурси і  сервіси університетської бібліотеки в умовах цифрових 
трансформацій 
Костирко Тамара,  директорка  НБ НУК ім. ад. Макарова, канд. наук із 
соціальних комунікацій  (Миколаїв)  

 
10. Біографістика у віртуальному просторі 

Мурашко Олена, зав. інформаційно-бібліографічного відділу НБ ОНУ 
імені І.І. Мечникова (Одеса) 

 
11. Створення і використання чат-ботів в комплексі онлайн-

представництва бібліотеки 
Пилипенко Наталія,  провідний бібліотекар НБ НУ «Запорізька 
політехніка» (Запоріжжя) 

 
12. Роль університетської бібліотеки в створенні інформаційно-

освітнього середовища 
Візнюк Валентина, директорка бібліотеки Південноукраїнського 
національного  педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, канд. 
пед. наук (Одеса) 

 
13. Ресурси та практика інформаційної та аналітичної підтримки 

навчального та наукового процесів в межах дистанційного 
обслуговування 
Василіогло Ірина, зав. відділу аналітичного моніторингу НБ ОНУ імені 
І.І. Мечникова (Одеса) 
 

14.  «Те, що гнеться - не ламається», або Дещо про гнучку модифікацію 
сучасного університетського бібліопростору 
.Іванійчук Таїсія, директорка наукової бібліотеки Національного 
університету «Одеська юридична академія», канд. біол. наук 



 
15. Другий закон діалектики чи консолідація цифрових 

ресурсів бібліотеки ОДАБА в умовах карантинних обмежень 
Петрук Анна, зав. відділу  інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення Одеської державної академії 
будівництва та архітектури 
Мовчан Світлана, директорка бібліотеки Одеської державної 
академії будівництва та архітектури 
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