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РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

13.30 – 14.00 – Реєстрація учасників. 

Паралельна реєстрація в Zoom. 

Підключення до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83474030042?pwd=dUYxTTlMY

nNobS9HYnM1bVJ1ZzFiZz09  

Ідентифікатор конференції: 834 7403 0042 

Код доступу: 982493 

 

14.00 – 15.00 – Урочисте відкриття. Пленарне засідання 

15.00 – 16.00 – Робота секцій 

16.00 – 16.15 – Підведення підсумків 

 

Регламент: 

• Доповіді – 10 хв. 

• Виступи, повідомлення – до 5 хв. 

 

Місце проведення: 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека, 

вул. Героїв Майдану, 28 

 

 

Науково-практична конференція «Хмельницька ОУНБ в 

інформаційному просторі України: історія і сьогодення» 

проводиться в рамках ХІІІ Форуму бібліотекарів 

Хмельниччини «Бібліотека – твоя точка опори». 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83474030042?pwd=dUYxTTlMYnNobS9HYnM1bVJ1ZzFiZz09
https://us02web.zoom.us/j/83474030042?pwd=dUYxTTlMYnNobS9HYnM1bVJ1ZzFiZz09


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
14.00 – 15.00 

Читальний зал бібліотеки 
Модератор: Чабан Катерина Анатоліївна,  

директор Хмельницької ОУНБ 
 
Урочисте відкриття конференції.  
Привітання учасникам конференції: 

 
Михайлова Інна Григорівна, директор 

Департаменту інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігії Хмельницької обласної 
державної адміністрації  

Бруй Оксана Миколаївна, президент ВГО 
Українська бібліотечна асоціація; директор науково-
технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка, кандидат наук з 
соціальних комунікації 

Розколупа Наталія Іванівна, заступник 
генерального директора з наукової роботи Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, заслужений 
працівник культури України 

Аліференко Інна Михайлівна, директор 
Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка, заслужений працівник культури 
України 

Філяк Наталія Миколаївна, директор Чернівецької 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла 
Івасюка 

Сварник Іван Іванович, директор Львівської 
обласної універсальної наукової бібліотеки 

Бабій Людмила Василівна, директор Івано-
Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. І. Франка, заслужений працівник культури України 

Нижник Сергій Володимирович, директор 
Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 



ДОПОВІДІ: 
 

Обласні універсальні наукові бібліотеки як 
центральні бібліотеки регіонів 

Розколупа Наталія Іванівна, заступник генерального 
директора з наукової роботи Національної бібліотеки 
України імені Ярослава Мудрого, заслужений працівник 
культури України 
 

Хмельницька обласна універсальна наукова 
бібліотека: надбання й технології у третьому тисячолітті 

Чабан Катерина Анатоліївна, директор 
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

 

Працівники обласної універсальної наукової 
бібліотеки – учасники бойових дій Другої світової війни 

Роздобудько Анатолій Григорович, відповідальний 
секретар Хмельницької обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України  
 

Репресії 1920 – 1930-х років у бібліотечній справі 
Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних 
наук, професор, академік Української академії історичних 
наук, заслужений працівник народної освіти України 
Айвазян Олена Борисівна, кандидат історичних наук, 
відмінник освіти України 
 

Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка – центр 
громадської активності 

Аліференко Інна Михайлівна, директор Чернігівської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України 
 

Проєктна діяльність бібліотек Чернівецької 
області 

Філяк Наталія Миколаївна, директор Чернівецької 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла 
Івасюка 
 



Приватний архів письменника Івана Сварника 
Сварник Іван Іванович, директор Львівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки 
 

Заснування бібліотеки у Меджибізькому 
училищі Адама Чарторийського: свідчать документи 
(1818 – 1819 рр.) 

Погорілець Олег Григорович, директор Державного 
історико-культурного заповідника «Межибіж», 
заслужений працівник культури України 
Западенко Ігор Валентинович, заступник директора з 
наукової роботи Державного історико-культурного 
заповідника «Межибіж» 
 

Історичні аспекти розвитку бібліотеки коледжу: 
події, факти, особливості 

Павлюк Олександра Ярославівна, завідувач відділення 
Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв, 
відмінник освіти України 
 

Електронний ресурс «Адміністративно-
територіальний устрій України. Зміни і доповнення» – 
актуальний сервіс на допомогу краєзнавчій роботі 
бібліотек України 

Михайлова Ольга Володимирівна, завідувач науково-
методичного відділу Національної історичної бібліотеки 
України 
Волошінська Ніна Олександрівна, завідувач сектору 
краєзнавчої роботи науково-методичного відділу 
Національної історичної бібліотеки України 
 

Популяризація сучасної книги та читання серед 
дітей у цифрову епоху 

Черноус Валентина Юхимівна, директор 
Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені 
Т. Г. Шевченка, заслужений працівник культури України 

 
 
 



Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва: 
працюємо  в сучасному форматі 

Тарчевська Віра Борисівна, заступник директора 
Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
видань, приурочених 120-річчю з часу заснування 

бібліотеки: 

- науково-краєзнавчого збірника «Хмельницькі 
краєзнавчі студії» 
Єсюнін Сергій, учений секретар Хмельницького 
обласного краєзнавчого музею, кандидат історичних наук 

- довідкового видання «Бібліотека – наша доля» 
Баворовська Олена Олександрівна, заступник 
директора Хмельницької обласної універсальної наукової 
бібліотеки 

- довідково-інформаційного видання «Постаті 
бібліотечної плеяди» 
Синиця Надія Миколаївна, учений секретар 
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, 
заслужений працівник культури України 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
15.00 – 16.00 

Секція І. БІБЛІОТЕКА ЯК КУЛЬТУРНИЙ 
ФЕНОМЕН: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

(читальний зал) 
 

Модератор: Баворовська Олена Олександрівна, 
заступник директора з внутрішньобібліотечної роботи 
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 
 

Форуми бібліотек Хмельниччини як засіб 
комунікації, представлення досягнень та нових ідей 

Синиця Надія Миколаївна, учений секретар 
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, 
заслужений працівник культури України 



Один з творців фундаментальної бібліотеки 
Кам’янець-Подільського державного українського 
університету 

Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних 
наук, професор, академік Української академії історичних 
наук, заслужений працівник народної освіти України 
 

Місце бібліотечної установи в формуванні 
культурно-освітнього рівня сільського населення (1944 – 
1950 рр.) 

Берека Віктор Євгенович, доктор педагогічних наук, 
професор Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
 

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у історико-
краєзнавчих дослідженнях науковця Сергія Гальчака 

Антонюк Оксана Юріївна, завідувачка відділу 
краєзнавства Вінницької обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва 
 

Колекція кириличних видань та робота з нею в 
НІБУ 

Марченко Оксана Ігорівна, головний бібліотекар 
науково-дослідного відділу стародруків, цінних та 
рідкісних видань Національної історичної бібліотеки 
України 
 

Фонд відділу рідкісних і цінних видань ВОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва: історична доля і сучасний стан 

Валігура Ірина Миколаївна, бібліотекар I категорії 
відділу рідкісних і цінних видань Вінницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва 
 

Кваліфіковані кадри – запорука ефективної 
діяльності бібліотеки (на прикладі Хмельницької 
ОУНБ) 

Баворовська Олена Олександрівна, заступник 
директора з внутрішньобібліотечної роботи 
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 



Бібліотечна справа на Ярмолинеччині (ХХ ст. – 
поч. ХХІ ст.) 

Хоптяр Юрій Анатолійович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри архівознавства, спеціальних 
історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 
 

Ювілейний рік діяльності бібліотеки 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Дитинник Людмила Вікторівна, директор бібліотеки 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

 

Доктор історичних наук, професор Віктор 
Прокопчук – директор наукової бібліотеки Кам’янець-
Подільського національного університету імені 
І. Огієнка 

Григоренко Олександр Петрович, доктор історичних 
наук, професор Хмельницького національного 
університету, академік Міжнародної академії 
інформатизації, член Національної спілки краєзнавців 
України, Почесний краєзнавець Хмельниччини 
Григоренко Вадим Володимирович, учень 
Хмельницької гімназії № 2, член МАН 
 

Фахівець високого класу 
Айвазян Олена Борисівна, кандидат історичних наук, 
відмінник освіти України 
 

Бібліотеку творять люди 
Лифар Оксана Петрівна, заступник директора з 
наукової роботи Хмельницької обласної бібліотеки для 
дітей імені Т. Г. Шевченка 
 
 
 
 
 



Секція ІІ. БІБЛІОТЕКА І ЦИФРОВА ЕПОХА: 
СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКИ 

(відділ літератури іноземними мовами) 
 

Модератор: Маковська Валентина 
Володимирівна, заступник директора з наукової 
роботи та інформатизації Хмельницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки 
 

Проєктна діяльність як креативний чинник 
трансформації наукової бібліотеки 

Маковська Валентина Володимирівна, заступник 
директора з наукової роботи та інформатизації 
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

 

Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка: краєзнавчі 
проєкти та інновації 

Шаран Оксана Ігорівна, завідувачка відділу 
краєзнавчої літератури Івано-Франківської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка 
 

Науково-дослідна робота наукової бібліотеки, як 
один з головних чинників формування інформаційно 
розвиненого суспільства 

Гуменюк Альона Миколаївна, головний бібліотекар з 
питань соціологічних досліджень та розвитку РТЦ 
відділу науково-методичної роботи та інновацій у 
бібліотечній справі Хмельницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки 
 

Електронні краєзнавчі ресурси як спосіб 
популяризації краєзнавчої інформації 

Шеін Оксана Миколаївна, головний бібліограф відділу 
краєзнавства Хмельницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки 
 

Сучасний бібліографічний потенціал наукової 
бібліотеки 



Ярмолюк Анжела Григорівна, головний бібліограф 
відділу наукової інформації та бібліографії Хмельницької 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
 

Бібліотечний фонд: проблеми формування та 
збереження на сучасному етапі (з досвіду роботи 
Хмельницької ОУНБ) 

Лавренчук Інна Олександрівна, завідуюча відділом 
формування, наукового опрацювання фондів 
 

Творче партнерство як фактор успіху роботи 
відділу виробничої літератури 

Босюк Галина Альбінівна, завідуюча відділом 
виробничої літератури Хмельницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки 

 

Соціальні мережі як культурно-просвітницький 
ресурс бібліотеки 

Семенюк Лілія Павлівна, завідуюча читальним залом 
гуманітарного профілю Хмельницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки 
 

Мотивація читання юнацтва та молоді в епоху 
цифровізації 

Кісельова Олена Миколаївна, завідувачка науково-
методичного відділу Кіровоградської обласної бібліотеки 
для юнацтва ім. Є. Маланюка 
 

Термінологічна компетентність працівників 
освітянських бібліотек як обов’язковий складник 
професійної культури 

Зоріна Наталія Євгенівна, науковий співробітник 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського 

 

Підвищення професійної компетентності 
бібліотекаря як складова успішної діяльності бібліотеки 

Кушнір Світлана Василівна, директор КЗ 
«Центральна бібліотека» Віньковецької селищної ради 



Нетрадиційні форми краєзнавчої роботи 
Централізованої бібліотечної системи Хмельницької 
міської територіальної громади 

Сінькова Світлана Володимирівна, заступник 
директора з основної та маркетингової діяльності, 
краєзнавчої роботи Центральної публічної бібліотеки 
централізованої бібліотечної системи Хмельницької 
міської територіальної громади 
 

Секція ІІІ. ФОРМИ І МЕТОДИ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК В 

НОВИХ УМОВАХ 
(стендові презентації,  ознайомлення впродовж 

роботи конференції) 
 

Соціокультурна робота бібліотеки коледжу в 
умовах реформування мистецтва освіти 

Осадчук Людмила Анатоліївна, завідувачка 
бібліотеки Кам’янець-Подільського фахового коледжу 
культури і мистецтв 

 

Соціальні ініціативи бібліотек ЦБС 
Хмельницької міської територіальної громади 

Венгрова Тетяна Юріївна, завідуюча методично-
бібліографічним відділом Центральної публічної 
бібліотеки централізованої бібліотечної системи 
Хмельницької міської територіальної громади 
 

Інноваційні форми соціокультурної роботи 
бібліотек громади 

Заєць Валентина Петрівна, завідувачка відділу 
обслуговування Центральної бібліотеки Полонської 
міської ради  
 

Культурологічні ініціативи в бібліотеках 
Ізяславщини 

 



Кальніцька Ірина Євгенівна, директор КЗ «Ізяславська 
центральна бібліотека» Ізяславської міської ради 
 

Бібліотечне краєзнавство: напрями і форми 
Собченко Ганна Федорівна, провідний методист 
Летичівської публічної бібліотеки 

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
16.00 – 16.15 

Читальний зал бібліотеки 

 
Підведення підсумків роботи конференції. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ! 




