
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ 
 
 
 
 

ІV Краєзнавчі читання 
пам’яті Петра Тронька 

 
 
 
 
 
 
 

БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 
У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

 

Програма 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 
 

2 листопада 2017 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ   2017 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова Оргкомітету: 

Скорохватова Алла Віталіївна, генеральний директор Національної історичної 

бібліотеки України, заслужений працівник культури України 

 

Члени Оргкомітету: 

Гранчак Тетяна Юріївна, завідувач кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв, 

доктор наук із соціальних комунікацій  

Кисельова Валентина Павлівна, завідувач сектора організаційно-методичної та 

науково-дослідної роботи науково-методичного відділу Національної історичної 

бібліотеки України 

Маньковська Руслана Вікторівна, перший заступник голови Національної спілки 

краєзнавців України, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН 

України, к.і.н., доцент заслужений працівник культури України 

Михайлова Ольга Володимирівна, завідувач науково-методичного відділу 

Національної історичної бібліотеки України 

Новальська Тетяна Василівна, професор кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв, 

доктор іст. наук 

Смілянець Світлана Іванівна, заступник генерального директора з наукової роботи 

Національної історичної бібліотеки України 

 

 

За сприяння: 

 

Міністерства культури України 

 

Національної спілки краєзнавців України 

 

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

Видавничого дому «Вінниченко» 



 

Порядок роботи конференції 

 

 

9.00-10.00 – Реєстрація учасників 

 

10.00-10.30 – Відкриття конференції 

 

10.30-13.00 – Пленарне засідання (читальний зал) 

 

13.00-14.00 – Кава-брейк 

 

14.00-17.00 – Секційні заняття: 

 

Секція 1. Бібліотеки як центри історико-краєзнавчих та культурологічних 

досліджень (вул. Лаврська, 9,  корп. 24, ІІ поверх, к. 26 Читальний зал) 

 

Секція 2. Підготовка фахівця інформаційної бібліотечної, архівної справи 

(Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Чигоріна, 14, 

аудиторія 86; 3 листопада, початок 14.00) 

 

Регламент: 

Доповіді на Пленарному засіданні – 15 хв. 

Виступи на секційних засіданнях – до 10 хв. 

 

 

Під час роботи конференції відбудеться:  

 

- демонстрація інформаційних ресурсів, книжкових виставок; 

 

- знайомство з організацією та роботою підрозділів НІБУ, обмін досвідом за 

бажанням учасників конференції 



ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Національна історична бібліотека України 

(вул. Лаврська, 9,  корп. 24, ІІ поверх, к. 26 Читальний зал) 

 

Відкриття конференції 

 

Скорохватова Алла Віталіївна, генеральний директор Національної історичної 

бібліотеки України, заслужений працівник культури України 

 

Рибачук Юрій Анатолійович, заступник Міністра культури України 

 

Нікіфоренко Лариса Степанівна, начальник управління з питань мовної політики 

та літератури Міністерства культури України 

 

Реєнт Олександр Петрович, Голова Національної спілки краєзнавців України, 

доктор іст. наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, 

заступник директора Інституту історії України НАН України 

 

Новальська Тетяна Василівна, професор кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв, 

доктор історичних наук 

 

Кучерук Олександр Сергійович, директор музею Української революції 1917-1921 

років, заслужений працівник культури України 

 

 

Пленарне засідання 

 

Скорохватова Алла Віталіївна, генеральний директор Національної історичної 

бібліотеки України, заслужений працівник культури України 

Краєзнавчі конференції – важливий напрям в діяльності Національної історичної 

бібліотеки України 

 

Бажан Олег Григорович, старший науковий співробітник Інституту історії України 
НАН України, доцент, к.і.н. 
Журнал «Краєзнавство»: історія, традиції новації 

 

Гончаров Олександр Петрович, доцент кафедри етнології та краєзнавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Київської 

міської організації Національної спілки краєзнавців України 

Бібліографічні та історіографічні огляди на сторінках журналу «Краєзнавство» 

 

Милько Володимир Іванович, старший науковий співробітник Інституту історії 

України НАН України, к.і.н. 

Сучасні бібліометричні рейтинги та профілі журналу «Краєзнавство» 

 



Дмитрук Володимир Іванович, відповідальний секретар Національної спілки 
краєзнавців України, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН 
України, к.і.н. 
Ювілей наукового журналу «Краєзнавство» в суспільно-інформаційному просторі  

 

Добржанський Сергій Олександрович, доцент кафедри історії України 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, к.і.н. 

Проблематика розвитку українських міст в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. на сторінках журналу «Краєзнавство» 

 

Маньковська Руслана Вікторівна, перший заступник голови Національної спілки 

краєзнавців України, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН 

України, к.і.н., доцент заслужений працівник культури України  

Бібліотеки-музеї України в контексті міжнародного досвіду 

 

Букет Євген Васильович, головний редактор газети «Культура і життя», заступник 

голови Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, член 

правління НСКУ  

Датування появи хуторів Калинівки, Павлинівки і Мар’янівки в контексті пошуку і 

співставлення краєзнавчих джерел 

 

Гранчак Тетяна Юріївна, завідувач кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв, 

доктор наук із соціальних комунікацій 

Підготовка фахівця інформаційної бібліотечної, архівної справи: технологічні 

аспекти 

 

Волошінська Ніна Олександрівна, завідувач сектора краєзнавчої роботи науково-

методичного відділу Національної історичної бібліотеки України 

Зміни у Адміністративно-територіальному устрої України та їх відображення у 

довідково-пошуковому апараті Національної історичної бібліотеки України 

 

Кисельова Валентина Павлівна, завідувач сектора науково-дослідної роботи 

науково-методичного відділу Національної історичної бібліотеки України 

Розвиток бібліотечного краєзнавства в сучасний період (на основі аналізу потоку 
видань та публікацій за 2007-2016 рр.) 

 

 



Секція 1.   Бібліотеки як центри історико-краєзнавчих та культурологічних 

досліджень (вул. Лаврська, 9,  корп. 24, ІІ поверх, к. 26 Читальний зал) 

 

Керівники: 

Смілянець Світлана Іванівна, заступник генерального директора з наукової роботи 

Національної історичної бібліотеки України 

Михайлова Ольга Володимирівна, завідувач науково-методичного відділу 

Національної історичної бібліотеки України 

 

Учений секретар: 

Волошінська Ніна Олександрівна, завідувач сектора краєзнавчої роботи науково-

методичного відділу Національної історичної бібліотеки України 

 

Доповіді та повідомлення: 

 

Горбань Галина Василівна, заступник директора з наукової роботи  Івано-
Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка,  
Івано-Франківська ОУНБ ім. І.Франка та обласна організація НСКУ: грані взаємодії 
 
Федорова Марина Анатоліївна, завідувач відділу краєзнавства Полтавської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського 
Краєзнавчі ресурси, продукти і послуги Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського 
в мережі Інтернет 
 
Пристай Галина Іванівна, завідувач відділу літератури з мистецтва Івано-

Франківської обласної бібліотеки ім. І. Франка, канд. наук із соціальних 

комунікацій 

Позиціювання обласними універсальними науковими бібліотеками регіонального 
культурно-мистецького концепту у мережевому середовищі 
 
Шилкіна Марина Віталіївна, завідувач краєзнавчим відділом КЗК 
«Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів 
слов’янських Кирила і Мефодія» 
Поширення краєзнавчої інформації за допомогою інноваційних технологій 
 
Авраменко Галина Миколаївна, бібліограф І-категорії відділу краєзнавства 
Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, 
заслужений працівник культури України 
Антонюк Оксана Юріївна, завідувач відділу краєзнавства Вінницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, заслужений працівник культури 
України 
Цифрова бібліотека – бібліотека майбутнього (З досвіду створення 
повнотекстової краєзнавчої бази даних у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) 
 
Рогожа Михайло Михайлович, головний науковий співробітник відділу науково-
методичного забезпечення та реферування Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки, доктор іст. наук, доцент 
Музей Василя Симоненка у Тарандинцях 
 
Пам’ять через віки(про книгу «Суспільна та культурна діяльність родини Кочубеїв 
у с. Дубовичі (історико-краєзнавчий нарис)» 
 



Кужельна Олена Валеріївна, начальник організаційного відділу виконавчого 

апарату Шосткинської районної ради Сумської області,  

«Злети» та «падіння» краєзнавства Шосткинщини 1920-х – початку 1930-х років 

 

Кучеренко Світлана Володимирівна, заступник голови правління громадської 

організації «Благодійний Фонд імені Івана та Юрія Лип» (м. Одеса) 

Участь бібліотек у проекті Благодійного Фонду імені Івана та Юрія Лип «Дороги 
пам’яті» 
 

Малюк Ольга Юріївна, доцент кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. 
Старобільськ), кандидат філологічних наук 
Історія та сучасний стан бібліотеки Луганського національного університету  
імені Тараса Шевченка 
 

Рогожа Марія Миколаївна, доцент кафедри історії України Уманського державного 

педагогічного університету ім. П. Г. Тичини, кандидат історичних наук 

Зникаючі / обкрадені села: проблеми ідентифікації та збереження пам’яті 
 

Она Олена Віталіївна, вчитель географії Школи № 2 (с. Каланчак Херсонська 

область) 

Роль бібліотечного краєзнавства в науково-дослідницькій роботі школярів 
 

Смірнова Світлана Миколаївна, головний бібліотекар науково-дослідного відділу 

стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України 

Наукова діяльність Федора Кіндратовича Вовка: краєзнавчий аспект (за 
матеріалами книжкового фонду Національної історичної бібліотеки України) 
 
Ємчук Оксана Ігорівна, державний експерт Апарату РНБО України, кандидат 
історичних наук (м. Київ) 
Використання бібліотечних фондів архівних установ в історико-краєзнавчих 
дослідженнях 
 
Дікунова Олена Анатоліївна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу 
Бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету 
Система краєзнавчих електронних бібліографічних ресурсів бібліотеки 
Криворізького державного педагогічного університету 
 
Полянська Надія Іванівна, завідувач відділу «Україніка» ім. Т.Г. Шевченка 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка як база виробничої 

практики студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

 

Гайда Лариса Анатоліївна, методист Кіровоградського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського 
Організація і проведення краєзнавчих перфомансів як інноваційної форми співпраці 
бібліотеки та педагогічних спільнот 



Черняк Ірина Володимирівна, науковий співробітник Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» 
Внесок наукової школи О.С. Сокальського у розвиток галузевої науки і освіти 
 
Бартош Алла Єгорівна, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 
історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника 
Києво-Печерська  лавра у вирі  подій  1917 року. (За документами ЦДІАК України та 
мемуарних джерел) 
 

Рудзький Лев Зіновійович, член правління Міжнародної Асоціації електронних 

бібліотек і нових інформаційних технологій (м. Київ) 

Марченко Тетяна Миколаївна, зав. сектору редакційно-видавничої діяльності 

Українського інституту експертизи сортів рослин (м. Київ)  

Бойко Андрій Іванович, старший науковий співробітник сектору редакційно-

видавничої діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин (м. Київ) 

Сервис персональной рассылки, как обязательная функция в краеведческой 
деятельности библиотек 
 
Смілянець Світлана Іванівна, заступник генерального директора з наукової роботи 

Національної історичної бібліотеки України 

Українська революція 1917-1921 років: інформаційні ресурси Національної 
історичної бібліотеки України 
 
Мусіна Зейтуна Хамзяївна, завідувач науково-бібліографічного відділу 
Національної історичної бібліотеки України 
Литвин Ольга Володимирівна, методист І категорії науково-бібліографічного 
відділу Національної історичної бібліотеки України 
Джерельна складова бази даних «Історія України» періоду Української революції 
1917-1921 років 

 

Петриченко Катерина Вікторівна, молодший науковий співробітник Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

Події Української революції (1917-1921 рр.) у періодичних виданнях (спогадах) Відділу 
зарубіжної україніки Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського" 
 

Тріпутіна Наталія Петрівна, Харківський національний університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова, зав. сектору виховної роботи 

Краєзнавчий напрямок у виховній роботі бібліотеки вищого навчального закладу 

 

Осіння Наталія Володимирівна, молодший науковий співробітник Інституту 

геотехнічної механіки НАН України (м. Дніпро) 

Вчені-геологи та гірники України ХІХ – початку ХХ століття: біографістика, 
біобібліографія 

 

Покропивна Ольга Володимирівна, методист І категорії науково-методичного 

відділу Національної історичної бібліотеки України 

Пошуковий інтерфейс краєзнавчої бази даних «Історія міст і сіл України» на сайті 
Національної історичної бібліотеки України 



Чеховська Інна Володимирівна, головний бібліограф науково-методичного відділу 
Національної історичної бібліотеки України 
Динаміка змін у краєзнавчому ресурсі «Історія міст і сіл України» (на прикладі 
Київської області) 
 
Марченко Оксана Ігорівна, завідувач відділу стародруків, цінних і рідкісних видань 
Національної історичної бібліотеки України 
Взаємоповага, підтримка, взаємодія: (співпраця Національної історичної бібліотеки 
України з Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником) 
 
Маєр Тетяна Гарольдівна, завідувач відділу телекомунікаційних технологій та 
електронних ресурсів Національної історичної бібліотеки України 
Основні положення Концепції розробки нового сайту Національної історичної 
бібліотеки України  
 
Поліщук Майя Анатоліївна, редактор І категорії науково-методичного відділу 
Національної історичної бібліотеки України 
Інформаційно-бібліографічне забезпечення історико-краєзнавчих досліджень з 
вивчення історії населених пунктів 
 

Величко Лариса Миколаївна, головний бібліотекар відділу обслуговування 

користувачів Національної історичної бібліотеки України 

Строкач Ірина Іванівна, завідувач відділу обслуговування користувачів 

Національної історичної бібліотеки України 

Популяризація та використання документів з історичного краєзнавства у відділі 
обслуговування користувачів Національної історичної бібліотеки України 
 
Демиденко Надія Михайлівна, завідувач кафедри Сумської філії Харківського 
національного університету внутрішніх справ, к.і.н. 
Про деякі особливості системи середньої освіти у другій половині ХIХ ст. на 
прикладі Глухівської прогімназії (через призму спогадів Миколи Прокоповича 
Василенка (1866-1935) 
 
Сорокін Андрій Анатолійович, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, історичний факультет, 1 курс магістратури  
Опубліковані мемуари як джерело з історії виборів до Київської міської та районних 
в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання. 
 

Карпунь Олег Федорович, краєзнавець-аматор 
З історії села Конела, Жашківського району, Черкаської області 
 
Сурело Сергій Павлович, викладач історії та суспільствознавства Воронізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. П.О.Куліша (с. Вороніж Шосткинського 

району Сумської області), краєзнавець 
Призабуті імена Воронізької землі: Іван Спиридонович Абрамов (1874-1960) – 
дослідник-краєзнавець 
 

Велігура Наталія Миколаївна, Національна академія керівних кадрів культури 
і мистецтва, аспірант 
До питання ролі бібліотек в контексті дослідження акварельного живопису України 

 



Москаленко Андрій Вікторович, Київський національний університет культури і 

мистецтв, аспірант 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування археологів в Україні: постановка 
проблеми 
 

Прокопенко Надія Іванівна, головний бібліотекар Національної бібліотеки України 

імені Ярослава Мудрого 

Досвід діяльності бібліотек в правовому полі США 
 
Дрончак Катерина Вадимівна, провідний бібліотекар Національної бібліотеки 
України імені Ярослава Мудрого 
Правові проблеми доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів в умовах 
електронного середовища 
 



Секція 2 Підготовка фахівця інформаційної бібліотечної, архівної справи 

(Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Чигоріна, 14, 

аудиторія 86; 3 листопада, початок 14.00) 

 

Керівник: 

Новальська Тетяна Василівна, професор кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв, 

доктор історичних наук 

Бачинська Надія Анатоліївна, доцент кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв, канд. 

пед. наук 

 

Учений секретар: 

Салата Галина Володимирівна, старший викладач кафедри книгознавства і 

бібліотекознавства факультету культурології Київського національного університету 

культури і мистецтв, к.і.н. 

 

Доповіді та повідомлення: 

 

Новальська Тетяна Василівна, професор кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв, 

доктор історичних наук 

Модернізація навчальних дисциплін відповідно інтегрованої спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна, архівна справа» 

 

Бачинська Надія Анатоліївна, доцент кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв, канд. 

пед. наук 

Бібліотечна освіта в Україні: етапи становлення та розвитку 

 

Медведєва Валентина Миколаївна, викладач Київського національного 

університету культури і мистецтв, канд. пед. наук, професор 

Антологія як форма репрезентації книгознавчої школи Київського національного 

університету культури і мистецтв 

 

Дмитрук Світлана Анатоліївна, доцент кафедри історії України Київського 

університету імені Бориса Грінченка, к.і.н. 

Теоретична складова використання інноваційних методів у бібліотечному 

краєзнавстві 

 

Кобижча Наталія Іванівна, старший викладач кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв, 

кандидат культурології 
Фонди бібліотек України в умовах інтелектуальної свободи та свободи доступу до 
інформації 
 



Шипота Галина Євгенівна, доцент кафедри соціальних комунікацій та 
інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв, 
канд.. пед. наук 
Дослідження інформаційних потреб фахівців у контексті забезпечення професійної 
комунікації 
 
Сошинська Вікторія Євгенівна, доцент кафедри бібліотекознавства та 
інформології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із 
соціальних комунікацій 
«Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна 
 
Ісаєнко Олександр Олександрович, доцент Київського університету імені Бориса 
Грінченка, к.і.н. 
Медіакультурна тематика навчальних дисциплін - важлива складова освіти і 

професії майбутніх бібліотекарів 

 

Прокопенко Людмила Іванівна, викладач кафедри соціальних комунікацій та 

інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв 

Освітньо-виховне значення навчальної дисципліни «Бібліотечне краєзнавство» 

 

Дніпренко Вадим Іванович, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи Київського національного університету культури і мистецтв 

Нормативні вимоги та правила складання бібліографічного опису документів в 

національних стандартах 

 

Бубало Олена Олександрівна, Київський національний університет культури і 

мистецтв, студентка 

Внесок В.С. Бабича у розвиток бібліотечно-бібліографічної освіти (1983-2000 рр.) 

 

Шендрик Ольга Олегівна, Київський національний університет культури і мистецтв, 

аспірант 

Міжнародне бібліотечне співробітництво як чинник входження України в світовий 

інформаційний простір: сучасні тенденції 

 

Гумен Олександра Сергіївна, Київський національний університет культури і 

мистецтв, аспірант 

Основні тенденції формування інтегрованих інформаційних ресурсів 

 

Хроленко Максим Петрович, Київський національний університет культури і 

мистецтв, аспірант 

Взаємодія публічних бібліотек та засобів масової комунікації 

 

Плахтій Альона Миколаївна, Київський національний університет культури і 

мистецтв, аспірант 

Роль і місце публічних бібліотек в контексті розвитку електронного урядування в 

Україні 



Антонович Володимир Сергійович, Київський національний університет культури 

і мистецтв, аспірант 

Термінологічний аналіз дослідження бібліотечно-комунікаційних засобів 
забезпечення готельно-ресторанної сфери в Україні 
 

Качан Настасія Анатоліївна, Київський національний університет культури і 

мистецтв, магістр 

Соціальна роль читання в сучасних умовах 

 

Терлецька Олеся Олегівна, Київський університет імені Бориса Грінченка, 

студентка 

Прокопенко Лілія Сергіївна, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, к.і.н. 

Краєзнавча складова Вікіпедії: перспектива співпраці студентів і бібліотек 
 
Хоменко Ганна Юріївна, Київський університет імені Бориса Грінченка, студентка 

Прокопенко Лілія Сергіївна, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, к.і.н. 

Краєзнавча діяльність Королівської бібліотеки Данії 

 

Щиглинська Мирослава Михайлівна, Київський університет імені Бориса 

Грінченка, студентка 

Прокопенко Лілія Сергіївна, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, к.і.н. 

Краєзнавчий потенціал Албаніки 
 
Гула Євген Петрович, професор кафедри рисунка та живопису  Київського 

національного університету технологій та дизайну 

Мазніченко Оксана Володимирівна, доцент кафедри рисунка та живопису  

Київського національного університету технологій та дизайну 

Осадча Алла Миколаївна, старший викладач кафедри рисунка та живопису  

Київського національного університету технологій та дизайну 

Інноваційні технології у бібліотеках і музеях ЄС на початку ХХІ століття 

 


