МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА»

СУЧАСНІ ВИДАВНИЦТВА
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Перша Всеукраїнська науково-практична
конференція
(23–26 вересня 2014 року, м. Одеса)

ПРОГРАМА

ОДЕСА
ОНУ
2014

ПРОГРАМА
Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції
«СУЧАСНІ ВИДАВНИЦТВА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ»
Присвячена
150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
та
95-річчю Державної наукової установи
«Книжкова палата України імені Івана Федорова»
Місце проведення:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
(вул. Дворянська, 2, конференц-зала, 2 поверх;
Французький бульвар, 24/26, новий корпус, аудиторія 202)
23 вересня 2014 року (вівторок)
13.00-14.00 - Реєстрація учасників (Головний корпус, 2 поверх)
14.00 - Пленарне засідання

Організаційний комітет конференції:
І. М. Коваль – ректор Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова, доктор політичних наук, професор, голова
оргкомітету;
М. І. Сенченко – директор Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», доктор технічних
наук, професор, співголова оргкомітету;
В. О. Іваниця – проректор, доктор біологічних наук, професор,
заступник голови оргкомітету;
В. М. Хмарський – проректор, доктор історичних наук, професор, заступник голови оргкомітету;
М. О. Подрезова – директор Наукової бібліотеки ОНУ, заступник
голови оргкомітету;
Н. Г. Юргелайтіс – начальник редакційно-видавничого відділу
ОНУ, заступник голови оргкомітету;
Л. Ф. Дьяченко – провідний редактор редакційно-видавничого
відділу ОНУ, кандидат біологічних наук, відповідальний секретар
оргкомітету.
Члени оргкомітету:
В. П. Пружина – заст. директора з наукової роботи Наукової бібліотеки ОНУ;
Г. М. Плиса – зав. відділу державної стандартизації Книжкової
палати України;
І. О. Погореловська – зав. відділу Міжнародної системи стандартної нумерації книг Книжкової палати України;
О. В. Полещикова – зав. відділу рідкісної книги і рукописів Наукової бібліотеки ОНУ, кандидат історичних наук;
О. В. Суровцева – заст. директора з загальних питань Наукової
бібліотеки;
Т. М. Шевченко – зав. кафедри видавничої справи та редагування факультету журналістики ОНУ, кандидат філологічних наук,
доцент;
Д. В. Іваниця – провідний фахівець редакційно-видавничого відділу;
О. І. Карлічук – фахівець ІІ категорії редакційно-видавничого
відділу;
А. М. Михайлуца – редактор редакційно-видавничого відділу;
В. Д. Слюсаренко – фахівець редакційно-видавничого відділу.
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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
23 вересня 2014 року
14.00
Місце засідання:
вул. Дворянська, 2, головний корпус, 2 поверх
ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Коваль Ігор Миколайович – ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор політичних наук, професор;
Сенченко Микола Іванович – директор Книжкової палати України,
доктор технічних наук, професор.
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Сенченко Микола Іванович, д-р техн. наук, проф., директор Книжкової
палати України

«Еволюція книжкової справи України: минуле і сьогодення»
Гуцол Галина Олександрівна, заст. директора з наукової роботи
Книжкової палати України

«Державна бібліографічна реєстрація та статистичний облік видань вищих навчальних закладів
України:соціально-комунікативний аспект»
Подрезова Марина Олексіївна, директор наукової бібліотеки ОНУ
імені І. І. Мечникова

«Наукова бібліотека у видавничій діяльності класичного університету»
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Поляков Віталій Трохимович, зав. відділу наукового опрацювання
обов’язкових примірників Книжкової палати України

«Аналіз стану функціонування системи обов’язкового
примірника документів»
Погореловська Ірина Олександрівна, зав. відділу Міжнародної системи стандартної нумерації книг Книжкової палати України

«Ідентифікація
видань як чинник оптимізування
комунікації книги в інформаційному просторі»
Женченко Марина Іванівна, канд. наук із соц. комунікацій, доц. КНУ
імені Тараса Шевченко

«Електронно-бібліотечні системи як альтернативна
модель цифрової дистрибуції наукового та освітнього
контенту»
Прихода Ярослава Василівна, канд. філол. наук, доц. КНУ імені
Тараса Шевченко

«Місія університету і місія його видавництва»
Бессараб Анастасія Олександрівна, канд. наук із соц. комунікацій,
доц., зав. каф. видавничої справи, редагування та української філології,
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя); Антоненко Ірина
Юріївна, канд. психол. наук, доц. каф. видавничої справи, редагування та
української філології, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);
Семенець Владислав Іванович, Класичний приватний університет
(м. Запоріжжя)

«Електронне книговидання як новий формат забезпечення
навчального процесу у ВНЗ»
Знайомство з редакційно-видавничим відділом ОНУ імені
І. І. Мечникова
Проводить: начальник відділу – Ніна Георгіївна Юргелайтіс
Культурна програма.
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24 вересня 2014 року
10.00
Місце проведення:
Французький бульвар, 24/26, 2 поверх
Шевченко Тетяна Миколаївна, канд. філол. наук, доц., заст. декана
ф-ту журналістики ОНУ імені І. І. Мечникова

«Організація підготовки студентів спеціальності
«Видавнича справа та редагування» в ОНУ імені
І. І. Мечникова»
Ветвицька Валентина Геннадіївна, пров.
видавничого відділу ОНУ імені І. І. Мечникова

фахівець

редакційно-

«Эстетика научной книги (из практики работы в вузовском
издательстве)»
Євсєєва Галина Петрівна, д-р наук держ. управління, проф., зав. каф.
українознавства ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури»

«Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій»
Чепуренко Яна Олексіївна, канд. іст. наук, доц. Національного пед. унту імені М. П. Драгоманова, Інституту управління та економіки освіти

«Інформаційно-комунікаційні засоби наукового видання
як показники його якості»
Бахчиванжи Ганна Павлівна, зав. інформаційно-бібліографічного
відділу НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

«Шифр зберігання видання – необхідний елемент
вихідних відомостей»
Перерва
13.00-14.00
Порпуліт Олена Олександрівна, канд. філол. наук, доц. каф.
журналістики ОНУ імені І. І. Мечникова

«Сучасна редакторська модель опрацювання періодичних
видань»
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Колесникова Тетяна Олександрівна, канд. наук із соц. комунікацій,
директор науково-технічної б-ки Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна (ДНУЗТ);
Миргородська Алла Іванівна, наук. співр. науково-технічної б-ки
ДНУЗТ імені акад. В. Лазаряна

«Реализация научно-издательской модели в научно-технической библиотеке ДНУЖТ»
Білик Надія Іванівна, канд. пед. наук, доц. Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

«Журнал «Імідж сучасного педагога» як інформаційний
партнер шкіл
новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників»
Белявцев Дмитро Миколайович, фахівець компанії Коніки Мінолта
Україна, Глущенко Андрій Володимирович, директор компанії Коніки
Мінолта Україна

«Нові способи розвитку та модернізації навчальнонаукової діяльності сучасних вищих навчальних закладів.
Сучасний видавничо-поліграфічний центр як основа вдосконалення супроводу навчального процесу»

Коваленко Алла Федосіївна, канд. філол. наук, доц. каф. журналістики
ОНУ імені І. І. Мечникова

«Особливості друкованої продукції одеського самвидаву
60-80-х рр. ХХ ст. »
Cлюсаренко Марія Іванівна, ст. викл. каф. видавничої справи та редагування ОНУ імені І. І. Мечникова

«Творчі здобутки М. Хвильового-редактора»
Презентація видань учасників конференції
Перерва на каву
Екскурсія по місту
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25 вересня 2014 року
10.00
Місце проведення:
Французький бульвар, 24/26, 2 поверх
Плиса Галина Миколаївна, зав. відділу державної стандартизації
Книжкової палати України

Майстер-клас «Оформлення вихідних відомостей у
періодичних виданнях»
Плиса Галина Миколаївна, зав. відділу державної стандартизації
Книжкової палати України

Майстер-клас «Оформлення вихідних відомостей у
неперіодичних виданнях»
Набхан Юлія Олексадрівна, ст. наук. співр. відділу класифікаційних
систем Книжкової палати України

Майстер-клас «Особливості систематизації наукових
неперіодичних видань»
Набхан Юлія Олексадрівна, ст. наук. співр. відділу класифікаційних
систем Книжкової палати України

Майстер-клас «Особливості систематизації наукових
статей у фаховій періодиці»
Знайомство з гідробіологічною станцією ОНУ імені. І. І. Мечникова
Проводить: канд. біол. наук, зав. гідробіологічної станції ОНУ імені
І. І. Мечникова – Олег Олексійович Ковтун.

8

26 вересня 2014 року
10.00
Місце проведення:
Французький бульвар, 24/26, 2 поверх
Погореловська Ірина Олександрівна, зав. відділу Міжнародної системи
стандартної нумерації книг Книжкової палати України

Майстер-клас «Проблемні питання
стандартної нумерації видань України»

міжнародної

Круглий стіл:

«Проблемні питання видавничої діяльності вищих навчальних закладів України»
«Електронні навчальні посібники: створення, використання, розвиток»
«Електронні наукові фахові видання: проблеми реєстрації
та зберігання»
Резолюція по результатам проведення конференції
Оргкомітет

Дякуємо за співпрацю!
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