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ПРОГРАМА 

09.00 Реєстрація учасників конференції (Вестибюль навчального корпусу № 1 

Криворізького державного педагогічного університету, пр. Гагаріна, 54). 
10.00 Вітальне слово в. о. ректора Шрамка Ярослава Владиславовича, 

професора, доктора філософських наук. 

Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек голови профкому  КДПУ,   

депутата  міської  ради  Бурман Людмили Володимирівни. 

10.30 Святковий концерт. 
11.00 Пленарне засідання (регламент доповідей – 5 хвилин). 

 
 

Теми доповідей 

1. Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету в світлі сучасних вимог 

до інформаційного центру (директор бібліотеки Криворізького державного педагогічного 

університету Віняр Ганна Миколаївна, заступник директора бібліотеки Криворізького 

державного педагогічного університету Кравченко Олена  Миколаївна, зав. відділу бібліотеки 

Криворізького державного педагогічного університету Лебедюк Олена Олександрівна). 
 

2. Електронні видання в системі задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки 

ВНЗ (зав. сектора бібліотеки Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара 

Макєєва Ірина Іванівна). 
 

3. Збереження бібліотечних фондів: проблеми та перспективи (зав. бібліотеки Криворізького 

економічного інституту Картечева Олена Олексіївна). 
 

4. Підвищення професійної компетенції бібліотекарів (з досвіду роботи бібліотеки 

Криворізького металургійного інституту) (зав. відділу бібліотеки Криворізького 

металургійного інституту Караман Тетяна Іванівна). 
 

5. Використання традиційного карткового та електронного каталогів на сучасному етапі 

розвитку бібліотечного ресурсу (зав. відділу бібліотеки Криворізького державного 

педагогічного університету Головко Лариса Василівна, зав. сектора бібліотеки 

Криворізького державного педагогічного  університету Ростальна Ганна Петрівна). 
 

6. Бібліографування праць учених Криворізького державного педагогічного університету 
(зав. відділу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету Дікунова Олена 

Анатоліївна, зав. сектора бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету 

Поліщук Олена Борисівна). 
 

7. Соціокультурна діяльність бібліотек у сучасних умовах (зав. сектора бібліотеки 

Криворізького національного університету Науменко Юлія Михайлівна). 
 

8. Роль шкільного бібліотекаря у вихованні інформаційної компетентності особистості в 

умовах профільного і допрофільного навчання (бібліотекар, вчитель української мови та 

літератури КЗШ І-ІІІ ст. № 7 Гура Тетяна Олександрівна). 
 

9. Виховна, культурологічна та соціальна функції «Літературної вітальні» (бібліотекар 

І категорії Криворізького державного педагогічного університету Кулаковська Олена 

Володимирівна, бібліотекар ІІ категорії Криворізького державного педагогічного університету 

Недоруба Юлія Сергіївна). 
 

10.  Імідж сучасного бібліотекаря як базовий елемент бібліотечного маркетингу (провідний 

редактор бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету Шестопалова Оксана  

Василівна). 

 

 

 

 

 


