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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки 
Хмельницького національного університету, кандидат історичних наук, 
голова Хмельницького обласного методичного об'єднання бібліотек 
закладів вищої освіти  

Климчук Людмила Вікторівна, директор бібліотеки Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат 
історичних наук 

Гайшук Галина Валеріївна,завідувач інформаційно-бібліографічного 
відділу бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 

Кунцевич Андрій Васильович,завідувач відділу електронних 
інформаційних ресурсівбібліотеки Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Кушнір Ірина Іванівна, завідувач відділу комплектування та наукової 
обробки документів Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 

Резнічук Людмила Василівна,завідувач відділу абонементів та 
читальних залів бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
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Доповіді учасників:  
 

1. Видатний український бібліограф і бібліотекознавець (до 125-річчя 
Левка Устимовича Биковського) 

Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, член-
кореспондент УАІН 
 

2. Лев Биковський як організатор науки в діаспорі 
Дитинник Людмила Вікторівна, директор бібліотеки Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 
 

3. Кам’янецький період діяльності Л. Ю. Биковського (1919-1920 рр.) в 
працях сучасних дослідників Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка  

Опря Тамара Миколаївна, ветеран бібліотекиКам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка  
 

4. Високопрофесійна діяльність Віктора Степановича Прокопчука у 
процесі трансформації бібліотеки Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка у провідний науково-
інформаційний центр 

Козак Наталія Олександрівна, провідний бібліограф інформаційно-
бібліографічного відділу бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
 

5. Слободяник Михайло Семенович – знана постать в сучасному 
українському бібліотекознавстві 

Клімчук Тетяна Петрівна, редактор 2-ї категорії відділу комплектування 
та наукової обробки документів 
 

6. Бібліографія у науковій і творчій спадщині Івана Вагилевича 
Швачка Т. О., головний бібліотекар науково-дослідного відділу Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 
 

7. Наукова діяльність бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка: минуле й сьогодення  

Климчук Людмила Вікторівна, директор бібліотеки Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат 
історичних наук, член-кореспондент НАН ВО України 
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8. Формування бібліотечної мережі на Кам’янеччині та Проскурівщині у 
20-і рр. ХХ ст. 

Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, член-
кореспондент УАІН; 
Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького 
національного університету, кандидат історичних наук 
 

9. Хмельницька обласна бібліотека у період повоєнної відбудови (1944-
1966 роки) 

Синиця Надія Миколаївна, учений секретар Хмельницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки, голова Хмельницького обласного відділення 
ВГО «Українська бібліотечна асоціація» 
 

10. Формування фонду рідкісної книги наукової бібліотеки 
Подільського державного аграрно-технічного університету 

Михайлик Артур Олександрович, директор наукової бібліотеки 
Подільського державного аграрно-технічного університету, кандидат 
історичних наук 
 

11. Історіографія та джерельна база розвитку шкільних бібліотек 

Правобережної України у другій половині XIX – на початку XX ст. 

Кушнір Ірина Іванівна, завідувач відділу комплектування та наукової 

обробки документів; 

Смельцова Лілія Жоржівна, бібліотекар 2-ї категорії відділу 

комплектування та наукової обробки документів 

 

12. «ОбзорыПодольскойгубернии» як джерело історії бібліотечної 

справи в Подільській губернії 90-х років ХІХ – початку ХХ століття  

Крючкова Надія Дмитрівна, провідний бібліотекар відділу рідкісних видань 
бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 

 
13. Можливості та проблеми впровадження дистанційного режиму 

роботи бібліотеки університету 
Айвазян Олена Борисівна, директор наукової бібліотеки Хмельницького 
національного університету, кандидат історичних наук; 
Мацей Оксана Олександрівна, заступник директора наукової 
бібліотекиХмельницького національного університету 
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Нечипорук Олена Сергіївна, провідний бібліотекар відділу інформаційних 
технологій та компютерного забезпечення наукової бібліотеки 
Хмельницького національного університету 
 

14. Інноваційна діяльність бібліотеки в контексті використання 
наукометричних ресурсів 

Бичко Оксана Миколаївна, завідувач інформаційного-бібліографічного 
відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 
 

15. Збірник «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. 
Книгознавство»: кроки поступу  

Климчук Людмила Вікторівна, директор бібліотеки Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат 
історичних наук, член-кореспондент НАН ВО України 
 

16. Культурно-просвітницька робота читального залу історичного 
факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка (2018–2019 рр.) 

Биковська Вікторія Францівна, завідувач сектору читального залу 
історичного факультету бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
 

17. Колекції документів у фонді бібліотеки Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Резнічук Людмила Василівна, завідувач відділу абонементів та читальних 
залів бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 
 

18. Позиціонування бібліотеки в інформаційному просторі як засіб 
ефективної комунікації  з користувачами 

Молчанова Світлана Артемівна, завідувач науково-методичного відділу 
наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 
 

19. Впровадження електронних інформаційних технологій у сучасну 
бібліотечну діяльність 

Герасименюк Олена Володимирівна, бібліотекар відділу електронних 
інформаційних ресурсівКам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 
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20. Ідентифікатор ORCID та його роль в інформаційно-
комунікаційних технологіях 

Нетеча Оксана Василівна, бібліотекар читального залу електронної 
бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 
 

21. Просвітницька діяльність університетських бібліотек 
Ситник Людмила Василівна, завідувач сектору центрального абонементу 
бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 
 

22. Обслуговування користувачів у читальному залі педагогічного 
факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 

Сологуб Тамара Володимирівна, завідувач сектору читального залу 
педагогічного факультету бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
 

23. Читальний зал мистецької літератури: досягнення та 

перспективи 

Скоропад Надія Ярославівна, бібліотекар 1-ї категорії читального залу 
мистецької літератури бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
 

24. Бібліотечна виставка як форма популяризації літератури 
Чопик Валентина Петрівна, бібліотекар 1-ї категорії центрального 
абонементу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 
 

25. Дизайн бібліотечних виставок 
Сивак Наталія Йосипівна, бібліотекар 1-ї категорії читального залу 
педагогічного факультету бібліотеки Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
 

26. Залучення студентської молоді до вдосконалення знань рідної 
мови 

Грінішина Інна Іванівна, провідний бібліотекар читального залу №1 
бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 
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27. Періодичні видання з фізичної культури та спорту у фонді 
читального залу №2 Кам’янець-Подільського національного 
університету 

Пшетаковська Оксана Іванівна, провідний бібліотекар читального залу №2 
бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 
 

28. Вклад С. П. Миронової у вітчизняну педагогіку інклюзивної освіти 
Лук’янчук Ірина Миколаївна, провідний бібліотекар читального залу 
факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 
 

29. Огляд експозиції «Лев Устимович Биковський: видатний 
бібліотекознавець, упорядник університетської книгозбірні» 

Гайшук Галина Валеріївна, завідувач науково-бібліографічного відділу 
бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка  
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