
Професійне резюме (CV) 

1. Марченко Тетяна Миколаївна 

2. Завідувач сектору 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ науково-технічної інформації, 

сектор редакційно-видавничої діяльності 

4. Рік народження – 1965 

5. Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового ступеня): немає 

6. Вчене звання (із зазначення року отримання вченого звання): немає 

7. Загальна кількість друкованих праць – 9 

 8. Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом звітного 

періоду) – 2 роки 

Завідувач сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-технічної інформації 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр): немає  

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами: немає 

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень, науково-дослідний 

профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи: наукова обробка, вивчення та 

аналіз читацького попиту на наукові, фахові літературні джерела; проведення експертизи 

наукової і технічної документації та науково-інформаційних запитів; cтворення, накопичення 

та упорядкуванням інформаційних масивів.  

12. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій): 

 

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво,журнал (назва, 

номер, рік, сторінки) чи номер 

авторського свідоцтва 

Прізвища 

співавторів 

1 
Лебедєв  

Олександр Георгійович 

Енциклопедія сучасної України. – 

Том 16. – 2016. – С. 604. 

 

2 

Методи вивчення 

читацьких інтересів 

Історія освіти, науки і техніки в 

Україні: матеріали XII 

Міжнародної конференції молодих 

учених та спеціалістів, 

присвяченої 100-річчю від 

створення Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки 

НААН, Київ, 19 травня. – К., 2017. 

– С. 444–445. 

Рудзький Л.З., 

Кузнєцов О.Ю. 

3 

Сервис персональной 

рассылки, как обязательная 

функция в краеведческой 

деятельности библиотек 

Бібліотечне краєзнавство у 

культурному просторі України: 

збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. – 

К., 2017. – С. 192–196. 

Рудзский Л., 

Бойко А. 

4 
Любищев  

Олександр Олександрович 

Енциклопедія сучасної України. – 

2017. – Том 17 Лт-Малицький. – С. 

306  

 

5 

Формування галузевого 

бібліотечного фонду: 

традиції та новації 

Історія освіти, науки і техніки в 

Україні: Матер. ХІІІ Всеукр. конф. 

молодих учених та спеціалістів, 

Бойко А.І., 

Башкатова О.П. 



присвяч. 100-річчю від часу утвор. 

у складі М-ва зем. справ комітетів 

– вченого і с.-г. освіти (нині Нац. 

Акад.. аграр. наук України) та 80-

річчю від дня народж. … М.В. 

Зубця, Київ, 18 травня 2018 р. – К., 

2018. – С. 467–469. 

6 

Краткий анализ 

действующих 

технологических решений 

для создания 

полнотекстовых 

электронных библиотек и 

репозитариев 

Модель бібліотеки ХХІ століття: 

Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція June 15, 

2018 – June 20, 2018 

http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/index 

Рудзский Л. 

 
 


