
План 

 проведення науково-практичних конференцій, семінарів 

та інших заходів  бібліотеками ЗВО України 

на 2023 рік 

 

Заходи упродовж року 

 

Науково-практичні семінари 

 

Методичний семінар: 

«Інновації в діяльності 

наукових бібліотек: 

результативність та 

перспективи в період 

інформаційної глобалізації» 

 

 

 

упродовж року 

НБ Львівського 

національного університету 
природокористування 
/032/ 224-29-15; 

lnaulib@ukr.net 

Бібліотека – осередок 

духовного становлення 

особистості (на базі коледжу 

ЛНАУ 

 

упродовж року 
НБ Львівського 

національного університету 
природокористування 
/032/ 224-29-15; 

lnaulib@ukr.net 
Семінари: 

1.  «Головні наукометричні 

показники»; 

2. «Антиплагіатні 

процедури»; 

3. «Нові наукометричні бази 

даних» 

 

упродовж року 

НБ Національного 

університету "Чернігівська 

політехніка" 

/04622/ 5-69-81; 

Library92@ukr.net 

 

Інші заходи 

 

1.Бібліостудія професійних 

ініціатив; 

2. Профмайстерня «Онлайн-

платформи та інструменти в 

роботі бібліотечного 

фахівця»   

 

упродовж року 

Бібліотека ВНМУ  

ім. М. І. Пирогова  

(0432) 55-39-40; 

library.vnmu.edu.ua 

libvnmu@gmail.com 

Вебінари «Інформаційна 

грамотність»:  

1.Інформаційна грамотність 

користувача бібліотечних 

послуг та компетентність 

бібліотечних працівників: 

взаємозв’язки та 

взаємовпливи; 

2.Тиждень академічної 

доброчесності в університеті;  

упродовж року 

 

НТБ ДВНЗ "Національний 

лісотехнічний університет  

України" 

/032/ 237-79-85; 

library@nltu.edu.ua 
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Етика та академічна 

доброчесність в освіті й 

науці; 

Заняття, експрес –тренінги  
1.Інформаційну культуру – 

кожному здобувачу; 

2.Раціональний пошук 

наукової інформації; 

Практичні заняття: 

1.УФД/Бібліотека: 

удосконалення навичок 

роботи; 

2. Віртуальна довідка як 

форма дистанційного 

обслуговування користувачів 

 

 

 

 

 

НТБ ДВНЗ "Національний 

лісотехнічний університет  

України" 

/032/ 237-79-85; 

library@nltu.edu.ua 

Практикуми, тренінги: 

1.Тренінги з цифрової 

безпеки; 

2. Академічна доброчесність 

в науково-дослідній роботі 

упродовж року 

 

НБ Національного юридичного 

університету 

 імені Ярослава Мудрого 

/057/ 704-92-13; 

library@nlu.edu.ua 
Speaking Club «Харків – 

Кардіфф:єдиний 

інформаційний простір»: 

спілкування здобувачів 

освіти університету 

англійською мовою зі 

здобувачами освіти 

Університету Кардіф 

Метрополітан 

упродовж року 

он-лайн 

 

НБ Харківського національного 

педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 

/057/ 717-10-34; 

naukova_biblioteka@hnpu.edu.ua 

 

 

 

I квартал 

 

Назва заходів Строк 

виконання 

Виконавець 

 

Науково-практичні семінари 

 

1.Дистанційна форма 

бібліотечно-бібліографічної 

підтримки користувачів: 

методи, шляхи 

удосконалення; 

2. Електронне документальне 

середовище бібліотеки: 

удосконалення роботи з 

кейсами документів та 

месенджерів 

 

 

 

I квартал 

 

 

 

Бібліотека Одеського 

національного медичного 

університету 

/048/ 723-83-85; 

library@onmedu.edu.ua 



Наукова бібліотека в мережі 

«Фейсбук». Бути там де читач 

 

 

I квартал 

 

НБ Національного 

університету "Чернігівський 

колегіум " імені Т.Г.Шевченка 

/04622/ 3-70-64; 

chnpu_biblioteka@ukr.net 
1. Редакція систематичної 

картотеки відповідно до 

Методичних рекомендацій 

МКУ; 

2. Семінар-практикум: 

«Виявлення та подальше 

виправлення помилок при 

інвентаризації та 

ретрокаталогізації» 

 

 

 

 

I квартал 

 

 

НБ Прикарпатського 

національного університету 

 імені Василя Стефаника 

/0342/ 59-60-34; 

lib@pnu.edu.ua 

Законодавчі  та  нормативні  

документи  у забезпеченні  

діяльності  бібліотек  закладів  

вищої  освіти  України 

 
 

      січень 

Наукова бібліотека 

ім. М.Максимовича 

КНУ імені Тараса Шевченка 

/044/239-32-79; 

metod@univ.kiev.ua 

Бібліотека ЛНМУ ім. Данила 

Галицького – віхи 

становлення та розвитку 
 

 

 

      лютий 

НБ Львівського національного 

медичного університету 

 імені Данила Галицького 

/032/ 255-31-22; 

library_dept@meduniv.lviv.ua 

Віртуальний бібліотечний 

простір як середовище 

соціокультурної комунікації  

- Сайт як складова іміджу 

бібліотеки: досвід, проблеми, 

завдання;  

- Форми консультування 

користувачів через вебсайт 

 

 

лютий 

 

НТБ ДВНЗ "Національний 

лісотехнічний університет  

України" 

/032/ 237-79-85; 

library@nltu.edu.ua 

Семінар-тренінг 

«Бібліотечний піар та робота 

з медіа» 

 

лютий 

НБ Хмельницького 

національного університету 

/0382/ 77-30-38; 

library_HNU@ukr.net 

1.Книгозабезпеченість 

освітнього процесу: підходи 

до питання в сучасних 

умовах; 

2.Науково-практичний 

семінар для бібліотек 

коледжів ЛНУП: «УДК як 

інформаційно-пошукова 

мова» 

 

лютий 
 
 
 

 

 

НТБ ДВНЗ "Національний 

лісотехнічний університет  

України" 

/032/ 237-79-85; 

library@nltu.edu.ua 

 

березень 

 

Базовi складовi цифрової 

науки 

 

березень 
НТБ Одеського національного 

технологічного університету 



/048/ 712-41-88; 

index@ontu.edu.ua 

Наукометричні бази даних в 

діяльності бібліотек вищої 

школи України 

 

березень 

НТБ ДВНЗ "Національний 

лісотехнічний університет  

України" 

/032/ 237-79-85; 

library@nltu.edu.ua 

 

Засідання круглого столу 

 

1. Актуальні питання роботи 

бібліотеки НТУ в умовах 

війни; 

2. Віртуальні виставки – 

критерії якості і актуальності;  

3. Питання актуалізації фонду 

бібліотеки  - критерії відбору 

 

I квартал 

 

Бібліотека Національного 

транспортного університету 

/044/ 285-77-90; 

library.ntu@ukr.net                                      

Віртуальне навчальне 

середовище університету та 

забезпечення студентів 

навчальним контентом в 

умовах дистанційного 

навчання 

I квартал 

НТБ ДВНЗ "Національний 

лісотехнічний університет  

України" 

/032/ 237-79-85; 

library@nltu.edu.ua 

Робота з автоматизованим 

бібліотечним програмним 

забезпеченням, зокрема АБIС 

УФД 3.0. 

 

лютий 

НТБ Одеського національного 

технологічного університету 

/048/ 712-41-88; 

index@ontu.edu.ua 

 

Майстер-класи 

 

Робота в офісних та 

прикладних програмах у 

діяльності бібліотекаря 

 

січень 

 

 

Наукова бібліотека 

Хмельницького національного 

університету 

library_HNU@ukr.net; 

/0382/ 77-30-38 

Інформаційний брифінг до 

Дня безпечного Інтернету 

«Разом для найкращого 

Інтернету: Інтернет-етика. 

Інтернет-безпека» 

 

лютий 
НТБ ДВНЗ "Національний 

лісотехнічний університет  

України" 

/032/ 237-79-85; 

library@nltu.edu.ua 

Використання наукових 

платформ з користю: як 

працювати iз розширеним 

пошуком 

 

березень 

НТБ Одеського національного 

технологічного університету 

/048/ 712-41-88; 

index@ontu.edu.ua 

Коучинг 

1.Інновації у роботі НТБ; 

2. Консультаційна та 

практична допомога 

 

 

березень 

 

НТБ ДВНЗ "Національний 

лісотехнічний університет  

України" 



структурним підрозділам 

бібліотеки з питань 

використання нових 

інформаційних технологій 

/032/ 237-79-85; 

library@nltu.edu.ua 

 

Інші заходи 

 

Професійний лекторій: «Як 

зберегти емоційний спокій в 

умовах воєнного часу» 

 

 

 

лютий 

Бібліотека Кам’янець-

Подільського національного 

університету ім. І.Огієнка 

biblioteka@kpnu.edu.ua 

 Школа молодого бібліотекаря:  

«Стандарти та нормативи в 

бібліотечній галузі 

 

люти 

Бібліотека Уманського 

державного пед. університету  

імені Павла Тичини                                           

/04744/ 4-07-83;                                           

library@udpu.edu.ua  

V школа медійної 

грамотності (Цикл тренінгів 

«Інформаційний контент в 

соцмережах») 

 

березень 

 

Бібліотека ВНМУ 

 ім. М. І. Пирогова  

/0432/ 55-39-40; 

library.vnmu.edu.ua; 

libvnmu@gmail.com 

                                                          II квартал 

 

Назва заходів Строк 

виконання 

Виконавець 

 

Науково-практичні конференції 

 

Трансформація роботи 

бібліотек у період воєнного 

стану в Україні 

 

II квартал 

 

НБ Національного 

університету "Чернігівський 

колегіум "  

імені  Т.Г. Шевченка 

/04622/ 3-70-64; 

chnpu_biblioteka@ukr.net 

Інтернет – конференція: 

«Університетська бібліотека 

в сучасному світі науки, 

освіти та культури» 

 

19 травня 

НБ Подільського державного 

університету 

slibrary@pdatu.edu.ua 

(м. Кам'янець-Подільський) 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Культурна дипломатія  

бібліотеки» 

(Співорганізатори: Одеська 

нац. наукова бібліотека; 

Академічна бібліотека 

Латвійського університету) 

 

 

червень 

Центральна наукова 

Бібліотека Харківського 

Національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

/057/ 707-52-86; 

cnb@karazin.ua 
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Науково-практичні семінари 

 

Бібліотечно-інформаційне 

обслуговування користувачів: 

актуальні та результативні 

форми роботи 

 

 

II квартал 

 

НБ Прикарпатського 

національного університету 

імені Василя Стефаника 

/0342/ 59-60-34; 

lib@pnu.edu.ua 

Методичний семінар з 

представником ТОВ 

«Антиплагіат» он-лайн-

сервісу Unichek  

А. Сідляренко  

 

 
 

II квартал 
 

НБ Державного 

біотехнологічного 

університету 

agrouniverbib@ukr.net 

Місце наукової бібліотеки в 

сучасній моделі 

інформаційно-освітнього 

середовища університету 

 

II квартал 

 

НБ СумДПУ імені  

А. С. Макаренка 

library@sspu.sumy.ua 

/0542/ 685-957 

Робота бібліотеки під час 

надзвичайних ситуацій 

природного, соціального, 

техногенного та воєнного 

характеру 

 

 

II квартал 

 

Центральна  НБ Харківського 

нац.університету імені  

В. Н.Каразіна; /057/ 707-52-86; 

cnb@karazin.ua; 

Бібліотека Політехніки Лодзі, 

НТБ нац.університету 

«Львівська  Політехніка» 

Сучасна бібліотека – простір 

для освітніх можливостей 

 

II квартал 

НБ Сумського національного 

аграрного університету 

biblioteka.snau@gmail.com 

/066/ 440-36-91 

 

Демократичний дискусійний 

клуб для молоді Dem Club 

 

квітень 

Центральна НБ Харківського 

Національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

/057/ 707-52-86; 

cnb@karazin.ua; 

Електронне каталогізування 

нотних видань: сучасні 

стандарти 

 

травень 

Бібліотека Національної 

музичної академії України 

 ім. П.І. Чайковського 

/044/ 279-28-56; 

librarynmau@gmail.com 

Міжнародні наукометричні 

бази даних у науково-

дослідному процесі (Web of 

Science, Scopus, ScienceDirect 

тощо 

 

 

травень 

 

 

 Бібліотека Державного закладу 

«Південноукраїнський нац. 

пед.   університет 

імені К. Д. Ушинського» 

/048/ 753-08-65; 

library@pdpu.edu.ua 

Удосконалення бібліотечних 

електронних освітніх 

 

 

Бібліотека Полтавського 

державного медичного 

mailto:library@sspu.sumy.ua
mailto:biblioteka.snau@gmail.com


ресурсів: досвід та 

перспективи 

травень університету 

/0532/ 52-17-33; 

biblioteka@umsa.edu.ua 

Плагіат в освітньому 

середовищі: причини, 

наслідки, перспективи 

подолання 

 

18 травня 

Бібліотека Поліського  

національного університету 

library@polissiauniver.edu.ua 

 

1.Відкрита наука в Україні та 

бібліотеки; 

2. Використання 

наукометричних баз даних 

відкритого доступу для 

пошуку наукової інформації 

 

квітень 

 

червень 

Бібліотека Волинського 

національного університету 

 імені Лесі Українки 

/0332/ 24-40-38; 

library@vnu.edu.ua 

1.IMRAD - пiдготовка 

публiкацii до друку; 

2. Щифрова та iнформацiйна 

гігієна; 

3. Вiзуа,тiзацiя результатiв 

дослiдження 

 

 

квітень 

НТБ Одеського національного 

технологічного університету 

/048/ 712-41-88; 

index@ontu.edu.ua 

Як працювати і розвиватися в 

нових реаліях 

 

квітень 

Бібліотека Вінницького  нац. 

Медичного університету 

ім. М. І. Пирогова  

(0432) 55-39-40 

library.vnmu.edu.ua 

libvnmu@gmail.com 

 

Засідання круглого столу 

 

Блог бібліотеки у всесвітній 

мережі – простір ресурсів і 

послуг: дружній інтерфейс, 

актуальність та повнота 

змісту 

 

II квартал 

 

Бібліотека Одеського 

національного медичного 

університету 

/048/ 723-83-85; 

library@onmedu.edu.ua 

Соціальні медіа для 

бібліотек: середовище, 

ресурс, сервіс, приховані 

можливості 

 

II квартал 

 

 

НБ Прикарпатського 

національного університету 

імені Василя Стефаника 

/0342/ 59-60-34; 

lib@pnu.edu.ua 

Мережеві акції: сервіси, 

можливості, досвід 

 

квітень 

Бібліотека Полтавського 

державного медичного 

університету 

/0532/ 52-17-33; 

biblioteka@umsa.edu.ua 

 

Нове в УДК 

 

квітень 

Бібліотека Уманського 

державного пед. університету  

імені Павла Тичини                                           

/04744/ 4-07-83;                                           

library@udpu.edu.ua 
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Як побудувати ефективну 

систему залучення та 

розвитку персоналу в 

бібліотеці в умовах воєнного 

стану та скорочення штату 

 

 

квітень 

НБ Національного 

юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

/057/ 704-92-13; 

library@nlu.edu.ua 

Бібліотекар цифрової доби: 

сучасні виклики і шляхи 

пошуку рішень 

 

травень 

НБ Сумського національного 

аграрного університету 

/0542/ 70-11-67; 

biblioteka.snau@gmail.com 

Збереження бібліотечних 

фондів: історія, традиції та 

інновації 

 

 

травень 

НБ Львівського національного 

університету 

природокористування 

/032/ 224-29-15; 

lnaulib@ukr.net 

Наукові видання ЗВО «ПДУ» 

в репозитарії навчального 

закладу 

 

травень 

Наукова бібліотека ЗВО 

«Подільський державний 

університет»  

slibrary@pdatu.edu.ua 

(м. Кам'янець-Подільський) 

Перспективи адаптації 

роботи Бібліотеки ЗВО до 

умов в інформаційному 

середовищі. Забезпечення 

доступів до наукових, 

навчальних, медичних БД 

 

 

     травень 

НБ Львівського національного 

медичного університету 

 імені Данила Галицького 

/032/ 255-31-22; 

library_dept@meduniv.lviv.ua 

                                                    

Майстер-класи 

 

Інституціональний 

Репозиторій ОНМедУ: робота 

з науковою  онлайн 

платформою DSpace та 

допоміжними інструментами 

 

 

II квартал 

 

Бібліотека Одеського 

національного медичного 

університету 

/048/ 723-83-85; 

library@onmedu.edu.ua 

Метод кейс-стаді та його 

застосування в бібліотечно-

інформаційній освіті 

 

квітень 

НБ Хмельницького 

національного університету 

/0382/ 77-30-38; 

library_HNU@ukr.net 

Оновлена версія веб-сторінки 

Інституційного репозитарію 

НПУ: актуальність та 

можливості для науковців 

 

квітень 

НБ Національного 

педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 

/044/ 239-30-39; 

lib@npu.edu.ua 

Робота з науковими 

платформами вчених 

 

квітень 

НТБ Одеського національного 

технологічного університету 

/048/ 712-41-88; 

index@ontu.edu.ua 

Медіаграмотність: як 

розпізнати фейки та 

 

20 квітня 

Бібліотека Поліського 

національного університету 

mailto:slibrary@pdatu.edu.ua


протистояти ІПСО library@polissiauniver.edu.ua 

Інституційний репозитарій 

НМАУ ім. П. І.Чайковського: 

питання наповнення 

 

травень 

Бібліотека Національної 

музичної академії України 

 ім. П.І. Чайковського 

/044/ 279-28-56; 

librarynmau@gmail.com 

Інтерактивні засоби 

проведення масових заходів з 

правового виховання  для 

молодіжної аудиторії 

 

червень 

 Бібліотека Державного закладу     

 «Південноукраїнський   

 національний  пед. університет  

 мені К.Д.Ушинського» 

/048/ 753-08-65; 

library@pdpu.edu.ua 

                                                   

Інші заходи 

 

Година фахівц «Застосування 

класифікаційних систем в 

інформаційно-пошукових 

системах університетських 

бібліотек» 

 

 

II квартал 

НТБ Івано-Франківського 

національного технічного 

університету нафти і газу 

/0342/ 50-47-63; 

library@nung.edu.ua 

Нарада-семінар «Промоційна 

робота бібліотечних установ» 

 

 

квітень 

 

НБ Львівського національного 

 ун-ту природокористування 

/032/ 224-29-15; 

lnaulib@ukr.net 

 

III квартал 

 

Назва заходів Строк 

виконання 

Виконавець 

 

Науково-практичні конференції 

 

Інформаційно-ресурсне 

забезпечення аграрної освіти 

та науки: історія і сьогодення 

 

 

вересень 

НБ Львівського національного 

 ун-ту природокористування 

/032/ 224-29-15; 

lnaulib@ukr.net 

 Наукова бібліотека РДГУ у 

системі інформаційної  

 інфраструктури освітнього і 

наукового процесів 

 

29.08.2023 р. 

НБ  Рівненського державного 

гуманітарного університету 

/0362/ 26-96-44 

library.rshu@gmail.com 

Науково-практичні семінари 

 

Адаптація бібліотек до 

нових реалій та визначення 

пріоритетів діяльност 

 

III квартал 
 

НТБ Івано-Франківського 

національного технічного 

університету нафти і газу 

/0342/ 50-47-63; 

library@nung.edu.ua 



Найбільш ефективні форми 

роботи із студентами 

 

 

III квартал 

 

 

НБ Прикарпатського 

національного університету 

імені Василя Стефаника 

/0342/ 59-60-34; 

lib@pnu.edu.ua 

Науково-методичний семінар 

Бібліотечна парадигма 

патріотизму в умовах війни 

 

III квартал 

НБ Глухівського НПУ 

 імені О. Довженка 

/066/ 641-59-31; 

library.ink@gmail.com 

Працюємо онлайн: 

обслуговування користувачів 

в умовах дистанційного 

навчання 

 

III квартал 

 

НБ Національного ун- ту 

"Чернігівський колегіум " 

 імені  Т.Г. Шевченка 

/04622/ 3-70-64; 

chnpu_biblioteka@ukr.net 

Соціальні мережі як засіб 

ефективної презентації 

бібліотеки   

III квартал 

 

Бібліотека Національного 

транспортного університету 

/044/ 285-77-90; 

library.ntu@ukr.net 

1.OER – поняття, типи, роль 

бібліотек; 

2. Інноваційна діяльність 

бібліотек ЗВО 

 

червень 

Бібліотека Волинського 

національного університету  

імені Лесі Українки 

/0332/ 24-40-38; 

library@vnu.edu.ua 

Базові складові цифрової 

науки 

 

вересень 

НТБ Одеського національного 

технологічного університету 

/048/ 712-41-88; 

index@ontu.edu.ua 

 

Засідання круглого столу 

 

Сучасний розвиток наукових 

бібліотек: реалії та пошуки 

нових перспектив (до 

Всеукраїнського дня 

бібліотек) 

 

26 вересня 

 

НБ Подільського державного 

університету 

slibrary@pdatu.edu.ua 

(м. Кам'янець-Подільський) 

Бібліоконсіліум «Спроможні 

бібліотеки сприяють 

досягненню цілей сталого 

розвитку ООН до 2030 року» 

 

вересень 

НБ Національного 

юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

/057/ 704-92-13; 

library@nlu.edu.ua 

                                                  

Майстер-класи 

 

Використання наукових 

платформ з користю: як 

працювати iз розширеним 

пошуком 

 

вересень 

НТБ Одеського національного 

технологічного університету 

/048/ 712-41-88; 

index@ontu.edu.ua 

                                                      

mailto:library.ink@gmail.com


Інші заходи 

 

«В гостях у колег»  

(Тревел - тур) 

 

III квартал 

 

НБ Прикарпатського 

національного університету 

імені Василя Стефаника 

/0342/ 59-60-34; 

lib@pnu.edu.ua 

Бібліотека сьогодні: зміна 

пріоритетів діяльності. 

Школа маркетингу «Вчимося 

рекламувати бібліотеку» 

вересень 

Бібліотека Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної 

академії 

lvdytynnyk@ukr.net 

Виховання гуманних якостей 

у студентів ЗВО засобами 

бібліотерапії 

 

вересень 

Бібліотека Кам’янець-

Подільського національного 

університету ім. І.Огієнка 

biblioteka@kpnu.edu.ua 

 

IVквартал 

 

Назва заходів Строк 

виконання 

Виконавець 

 

Науково-практичні конференції 

 

V Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Бібліотеки і суспільство: рух 

у часі та просторі» 
 

 

 

24 -25 жовтня 
 

НБ Харківського 

національного медичного 

університету 

/057/ 705-07-21; 

library@knmu.edu.ua 

 Бібліотеки закладів вищої 

освіти: історія та сьогодення. 

 

жовтень 

НБ ХНУ, Бібліотека КПНУ, 

НБ ЗВО «ПДУ» (на базі 

бібліотеки КПНУ бібліотека 

Кам’янець-Подільського 

національного університету 

ім. Івана Огієнка 

biblioteka@kpnu.edu.ua) 

Інформаційна діяльність 

бібліотек ЗВО в умовах 

суспільних змін 

 

жовтень 

Бібліотека Вінницького нац. 

медичного університету 

ім. М. І. Пирогова  

(0432) 55-39-40 

library.vnmu.edu.ua 

libvnmu@gmail.com 

 Інформаційні 

технології і автоматизація. 

Секція Бiблiометрика.  

Iнформатизацiя навчального, 

наукового, дослідницького 

процесів 

 

 

жовтень 

НТБ Одеського національного 

технологічного університету 

/048/ 712-41-88; 

index@ontu.edu.ua 

file:///C:/Users/natalya/Desktop/Плани23рік/Новий%20Документ%20Microsoft%20Office%20Word.docx
mailto:libvnmu@gmail.com


Науково-історична 

конференція «Спадщина 

Університету: Історія. Освіта. 

Наука. Культура. 

Особистість» 

 

IVквартал 

 

НБ Харківського 

національного університету 

міського господарства імені 

О.М. Бекетова;  

Музейний комплекс 

кафедри ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова 

/057/ 707-32-08; 

library@kname.edu.ua 

 

Науково-практичні семінари 

 

Розбудова системи 

забезпечення академічної 

доброчесності у закладі 

освіти: роль бібліотек 

 

ІV квартал 

Бібліотека Сумського 

державного університету 

/0542/ 331-039; 

info@library.sumdu.edu.ua 

Трансформація бібліотек у 

сучасному цифровому 

просторі 

 

ІV квартал 

НТБ Івано-Франківського 

національного технічного 

університету нафти і газу 

/0342/ 50-47-63; 

library@nung.edu.ua 

1.Професійна компетентність 

бібліотекарів та сучасність; 

2. Нові форми і методи в 

організації обслуговування 

користувачів 

3. Нове в УДК – зміни та 

доповнення 

 

     жовтень 

 

 

 

 

     листопад 

 

Бібліотека Волинського 

національного університету  

імені Лесі Українки 

/0332/ 24-40-38; 

library@vnu.edu.ua 

 Інформаційні потреби 

науково-педагогічних 

працівників та нові тенденції 

бібліографічного 

інформування. Практичний 

семінар 

 

листопад 

 

НБ Сумського національного 

аграрного університету 

/0542/ 70-11-67; 

biblioteka.snau@gmail.com 

Галузеві інформаційні 

ресурси: функціональні 

можливості бібліотеки 

 

 

листопад 

 

НБ Львівського національного 

 ун-ту природокористування 

/032/ 224-29-15; 

lnaulib@ukr.net 

Нарада-семінар 

«Краєзнавство в роботі 

наукової бібліотеки ЗВО 

«ПДУ» 

 

листопад 

Наукова бібліотека ЗВО 

«Подільський державний 

університет»  

slibrary@pdatu.edu.ua 

(м. Кам'янець-Подільський) 

 

Засідання круглого столу 

 

mailto:info@library.sumdu.edu.ua
mailto:slibrary@pdatu.edu.ua


Крихка інформація: проблеми 

та досвід зі збереження, 

діджиталізації та 

удоступнення газет 

 Центральна НБ Харківського 

Національного університету 

імені В. Н.Каразіна 

/057/ 707-52-86; 

cnb@karazin.ua 

Оцифрування для 

забезпечення збереженості 

документальної культурної 

спадщини та задоволення 

потреб користувачів 

 

    

     жовтень 

НТБ нац. університету 

"Львівська політехніка" 

/032/ 258-21-28; 

ntb@lpnu.ua 

Українська музика у фонді 

бібліотеки НМАУ ім. П. І. 

Чайковського 

 

жовтень 

Бібліотека Національної 

музичної академії України 

 ім. П.І. Чайковського 

/044/ 279-28-56; 

librarynmau@gmail.com 

                                                   

Майстер-класи 

 

Медіа грамотність  для 

бібліотечних працівників 

 

IV квартал 

Бібліотека Національного                                           

транспортного університету                                                    

/044/ 285-77-90;                                                     

library.ntu@ukr.net 

Рідкісний і цінний фонд: 

бібліографічний опис 

документів 

 

 

листопад 

Бібліотека Уманського 

державного пед. університету 

 імені Павла Тичини 

 /04744/ 4-07-83; 

 library@udpu.edu.ua  

1. Xмapні сховища як обрати? 

1. Робота iз документами в 

хмарних cepвicax; 

3. Робота iз таблицями в 

хмарних cepвicax; 

4. Робота iз презентацiями в 

хмарних cepвiсax 

 

листопад 

 

НТБ Одеського національного 

технологічного університету 

/048/ 712-41-88; 

index@ontu.edu.ua 

                                                      

Інші заходи 

 

Практичне заняття:  

Професійний лекторій: 

«Семантичні технології у 

бібліотеках ЗВО» 

 

11 жовтня 

НБ  Рівненського державного 

гуманітарного університету 

/0362/ 26-96-44 

library.rshu@gmail.com 

 Нарада-семінар: «Бібліотека 

очима користувача»: за 

матеріалами соціологічного 

опитування. 

 

жовтень 

НБ Львівського національного 

 ун-ту природокористування 

/032/ 224-29-15; 

lnaulib@ukr.net 



Профмайстерня: 

« Інтернет ресурси для 

обробки фотографій» 

 

жовтень 

Бібліотека Полтавського 

державного медичного 

університету 

/0532/ 52-17-33; 

biblioteka@umsa.edu.ua 

1. Вебкейс на допомогу 

бібліотекарю. «Виставкова 

діяльність в бібліотеці – 

простір нових можливостей»; 

2. Тренінг «Від копірайтера 

до автора» 

 

 

листопад 

Наукова бібліотека 

Хмельницького національного 

університету 

library_HNU@ukr.net; 

/0382/ 77-30-38 

Години корисної інформації: 

«Візуалізація бібліотечних 

заходів на допомогу 

навчанню та самоосвіті» 

 

листопад 

Бібліотека Полтавського 

державного медичного 

університету 

/0532/ 52-17-33; 

biblioteka@umsa.edu.ua 

 


