План
проведення науково-практичних конференцій, семінарів
та інших заходів бібліотеками ЗВО України
на 2022 рік
Заходи протягом року
Науково - практичні конференції
Роль наукової бібліотеки в
НБ Рівненського держ.
інформаційнопротягом року гуманітарного ун-ту
комунікаційному
просторі
/0362/ 26-96-44;
Рівненського
державного
library.rshu@gmail.com
гуманітарного університету
Науково-практичні семінари
АБІС «Koha»

протягом року НБ Харківського нац. ун-ту
міського господарства
імені О. М. Бекетова
/057/ 707-32-08;
library@kname.edu.ua
НБ Нац. ун-ту
«Чернігівська політехніка»
протягом року /04622/ 5-69-81; Library92@ukr.net

1.Головні наукометричні
показники
2.Правила оформлення
статей у наукових журналах
3.Антиплагіатні процедури
4.Нові наукометричні бази
даних
Бібліотечно-інформаційне
НБ Нац. ун-ту
обслуговування
та протягом року «Острозька академія»
пріоритети
формування
/03654/ 3-05-97; library@oa.edu.ua
книжкових фондів
1.Інновації
в
діяльності
Бібліотека Львівського
наукових
бібліотек: протягом року нац. аграр. ун-ту
результативність
та
/032/ 224-29-15; lnaulib@ukr.net
перспективи
в
період
інформаційної глобалізації
2.Промоційна
робота
бібліотечних установ
3.Документальнокомунікаційні форми роботи
бібліотек ЗВО
НБ Херсонського держ. ун-ту
Цикл науково-практичних
семінарів: 1.«Використання протягом року /0552/ 32-67-51;
інформаційних технологій в
veritas@ksu.ks.ua
роботі бібліотекаря»
2.«Інформаційні ресурси і
сервіси для науки та освіти»

Засідання круглого столу
Технології формування
культури читання

НБ Нац. ун-ту
протягом року «Чернігівський колегіум»
імені Т.Г.Шевченка
/04622/ 3-70-64;
chnpu_biblioteka@ukr.net
Майстер-класи

Онлайн-платформи
та
інструменти
в
роботі протягом року
бібліотечного фахівця
(за індивідуальними
замовленнями бібліотек МО)

НБ Вінницького нац. мед. ун-ту
імені М. І. Пирогова
/0432/ 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com

Інші заходи
Бібліотечний тур:
«Обмін досвідом роботи з
іншими бібліотеками ЗВО»
Вебінари: 1.«Інформаційна
грамотність,
робота
з
бібліографічними
менеджерами та онлайн
сервісами пошуку плагіату
2.Тиждень
академічної
доброчесності в університеті
3. Етика та академічна
доброчесність в освіті й
науці»
Інформаційна грамотність,
робота з бібліографічними
менеджерами та онлайн
сервісами пошуку плагіату
Етика та академічна
доброчесність в освіті й
науці

Практичні заняття:
«УФД/Бібліотека:
удосконалення навичок
роботи

НБ Нац. ун-ту
протягом року «Чернігівська політехніка»
/04622/ 5-69-81; Library92@ukr.net
НБ Херсонського держ. ун-ту
протягом року /0552/ 32-67-51;
veritas@ksu.ks.ua

НБ Нац. ун-ту
протягом року «Чернігівська політехніка»
/04622/ 5-69-81; Library92@ukr.net
НБ Нац. ун-ту
протягом року «Чернігівський колегіум»
імені Т.Г.Шевченка
/04622/ 3-70-64;
chnpu_biblioteka@ukr.net
НБ Нац. ун-ту
«Чернігівський колегіум»
протягом року імені Т.Г.Шевченка
/04622/ 3-70-64;
chnpu_biblioteka@ukr.net

Серія вебінарів від
представників компаній
Clarivate та Elsevier:
«Знайомство з новими та
оновленими інструментами
для ефективної роботи у
базах даних Scopus та Web of
Science»
Школа IRBIS

НБ Нац. пед. ун-ту
протягом року імені М.П. Драгоманова
/044/ 239-30-39; lib@npu.edu.ua

НБ Вінницького нац. мед. ун-ту
протягом року імені М. І. Пирогова
/0432/ 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com

I квартал
Назва заходів

Строк
Виконавець
виконання
Науково-практичні конференції

Бібліотека ЛНМУ ім. Данила
лютий
Бібліотека Львівського нац. мед.
Галицького – збереження
ун-ту імені Д. Галицького
традицій та використання
/032/ 255-31-22;
інновацій
library_dept@meduniv.lviv.ua
Науково-практичні семінари
Еволюція сучасної бібліотеки:
від класичної до цифрової
Методична діяльність
бібліотек у віртуальному
просторі

січень
лютий

Бібліотечна робота в зво:
універсальні
навички
керівника

лютий

Проєктування майбутнього:
foresight (передбачення) –
університетської бібліотеки

лютий

Статистика
використання
публікацій
вебсайту
та
соціальних мереж як засіб
покращення роботи бібліотек

лютий

НБ Тернопільського нац. пед.
ун-ту імені В. Гнатюка
/0352/ 43-58-92;
library@tnpu.edu.ua
Бібліотека Херсонського
нац. тех. ун-ту
/0552/ 32-69-52;
lib@kntu.net.ua
НБ Одеського нац. ун-у
імені І.І. Мечникова
/048/ 722-12-10;
library@onu.edu.ua
НБ Тернопільського нац. пед.
ун-ту імені В. Гнатюка
/0352/ 43-58-92;
library@tnpu.edu.ua
НТБ Нац. ун-у
«Львівська політехніка»
/032/ 258-21-284; ntb@lpnu.ua

Наукометричні бази даних в
діяльності бібліотек вищої
школи України
Інформаційно-бібліотечне
обслуговування користувачів
умовах дистанційного
навчання
Принципи
академічної
доброчесності, академічної
етики та розуміння цінності
навчання
Сучасні аспекти цифрових
компетентностей І частина.
Статус
бібліотечних
працівників
в умовах
електронної комунікації
Як працювати з програмними
засобами
перевірки
на
плагіат?
Бібліотека у сучасному
форматі: здобутки, проблеми,
перспективи
Вибір та оформлення статей
до журналів що індексуються
наукометричними мазами
Scopus, WoS
Медіаграмотність-ключова
компетенція сучасного
бібліотекаря
Бібліотека – місце традицій
та простір інновацій

Ефективність презентації в
діяльності бібліотеки ЗВО у
соцмережах

15 березня

березень

НБ Подільського держ.
аграрно-тех. ун-ту
/03849/ 6-83-18;
slibrary@pdatu.edu.ua
Бібліотека Дніпровського держ.
аграрно-економ. ун-ту
/056/ 713-51-48;
library_dsau@ukr.net

березень

НТБ Нац. ун-у
«Львівська політехніка»
/032/ 258-21-284; ntb@lpnu.ua

березень

Центральна НБ Харківського нац.
ун-ту імені В.Н. Каразіна
/057/ 707-52-86; cnb@karazin.ua

березень

НБ Херсонського держ. ун-ту
/0552/ 32-67-51;
veritas@ksu.ks.ua

I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

Бібліотека імені академіка
М.О.Лавровського Ніжинського
держ. ун-ту імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-24-57; ndulibrary@ukr.net
Бібліотека Одеської держ.академії
буд. та архітек.
/048/ 729-85-78; bib@ogasa.org.ua
НБ Глухівського нац. пед. ун-ту
імені О. Довженка
/066/641-59-31;
library.ink@gmail.com
НБ Нац. ун-ту
«Чернігівський колегіум»
імені Т.Г.Шевченка
/04622/ 3-70-64;
chnpu_biblioteka@ukr.net
НТБ Івано-Франківського
НТУ нафти і газу
/0342/ 50-47-63;
library@nung.edu.ua

Серія семінарів:
1.Побудова індексів та
деталізування класу 82
Художня література.
Літературознавство
2.Інституційний репозитарій
ВНУ: можливості для
науковців
Тестові доступи до наукових
баз даних. Правила
організації, використання
популяризації

I квартал

I квартал

Бібліотека Волинського нац. ун-ту
імені Лесі Українки
/0332/ 24-40-384;
library@vnu.edu.ua

Бібліотека Одеського
нац. мед. ун-ту
/048/ 723-83-85;
library@onmedu.edu.ua

Засідання круглого столу
Можливості та проблеми
дистанційного
обслуговування користувачів
бібліотеки університету
Віртуальне навчальне
середовище університету та
забезпечення студентів
навчальним контентом в
умовах дистанційного
навчання
Соціальні мережі як
інструмент іміджевого
позиціонування бібліотек

січень

І квартал

І квартал

Бібліотека Криворізького
держ. пед. ун-ту
/0564/ 70-13-39;
library@kdpu.edu.ua
Бібліотека імені академіка
М.О.Лавровського Ніжинського
держ. ун-ту імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-24-57; ndulibrary@ukr.net
Бібліотека імені академіка
М.О.Лавровського Ніжинського
держ. ун-ту імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-24-57; ndulibrary@ukr.net

Майстер-класи
Дистанційні сервіси для
обслуговування користувачів
через веб-сайт Наукової
бібліотеки
http://lib.npu.edu.ua/
Педагогічна майстерня в
рамках ХIX Міжнародної
школи-семінару «Сучасні
педагогічні технології в
освіті»:«Web of Science для
педагога-науковця та
педагога-практика»;
«Забезпечення академічної
доброчесності в закладі
освіти - корисні поради»

січень

3 лютого

НБ Нац. пед. ун-ту
імені М.П. Драгоманова
/044/ 239-30-39; lib@npu.edu.ua
НТБ Нац. тех. ун-ту
«Харківський політехнічний
інститут»
/066/7528241; (057)7076361
yuliia.hlavcheva@khpi.edu.ua,

Hello, bot! Можливості
комп’ютерної програми
Чатбот (англ. Chatbot) та
використання її для
здійснення комунікацій
бібліотеки з користувачами»
Взаємодія бібліотекаря та
користувача

Віртуальна довідкова служба
(віртуальна довідка) як форма
дистанційного
обслуговування користувачів

лютий

НБ Хмельницького нац. ун-ту
/0382/ 77-30-38 ;
library_HNU@ukr.net

I-квартал

Бібліотека академії музики
імені М.Глінки
/056/ 720-92-78;
musicacademydnepr@gmail.com

І квартал

НБ
ДВНЗ
«Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника»
/0342/ 59-60-34, 59-61-10;
pnu-lib@ukr.net

Інші заходи
Практичне заняття: «Сервіс
графічного дизайну Canva
для бібліотекарів: створюємо
візуальний контент»
Практичне заняття:
«Редагування записів в
електронному каталозі
бібліотеки у АБІС
«УФД/Бібліотека»»
Вебінар: «Де і як легально
шукати та отримувати доступ
до повних текстів наукової
літератури в Інтернеті?
Про репозитарії, тексти
комерційних видавців,
відкритий доступ та багато
іншог»
Open Talk: «Імідж бібліотеки
та бібліотекаря: як змінити
стереотипи»
Практикум:
«Віртуальні виставки:
задуму до втілення»

від

Тренінг: «Самодепонування
наукових
праць
до
університетського
депозитарію»

січень

січень

лютий

лютий

лютий

лютий

НБ Хмельницького нац. ун-ту
/0382/ 77-30-38 ;
library_HNU@ukr.net
Бібліотека Кам'янецьПодільського нац. ун-ту
імені Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua
НБ імені М.Максимовича
Київського нац. ун-ту
імені Тараса Шевченка
/044/ 239-33-30;
marinanazarovets@gmail.com

НБ Нац. юридич. ун-ту
імені Ярослава Мудрого
/057/ 704-92-13;
library@nulau.edu.ua
Бібліотека Львівського нац. мед.
ун-ту імені Д. Галицького
/032/255-31-22;
library_dept@meduniv.lviv.ua
НБ Нац. ун-ту
«Острозька академія»
/03654/ 3-05-97; library@oa.edu.ua

Бібліотечна консультація:
«Бібліотечне обслуговування
та потреби ЗВО в сучасних
умовах»
День фахівця:
«Законодавчі та нормативні
документи по забезпеченню
діяльності бібліотеки»
Професійний лекторій:
Методика створення
буктрейлерів
Бібліотечна школа медійної
грамотності:
Цикл тренінгів «Як писати
так, щоб тебе читали»:
1. «Сучасна українська мова
як професійна складова»
2. «Від копірайтера до
автора»
Бібліотечний лекторій за
результатами колективних
досліджень:
«Бібліотека в сучасному
форматі: професійні ідеї,
сучасні проєкти»
Доступно про
ідентифікатори та профілі
авторів ( на прикладі
ORCID)»
Інформ-брифінг: «Культура
академічної доброчесності:
роль Бібліотеки»
Коучинг:
«Наукометричні БД Scopus та
Web of Science: нові
можливості»
Професійний діалог:
«Сучасні тенденції державної
бібліотечної політики»
Тренінг:
«Вивчення
можливостей модулів та їх
реалізація АБІС Koha»

лютий

лютий

лютий

березень

березень

березень

березень

березень

березень
березень

Бібліотека
Хмельницької
гуманітарно-пед. академії
lvdytynnyk@ukr.net
НБ імені
М. В. Довнар-Запольського
КНЕУ імені В. Гетьмана;
/044/ 503-84-37;
biblioteka.kneu.metod@gmail.com
Бібліотека Кам'янецьПодільського нац. ун-ту
імені Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua
НБ Вінницького нац. мед. ун-ту
імені М. І. Пирогова
/0432/ 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com

НБ Хмельницького нац. ун-ту
/0382/ 77-30-38 ;
library_HNU@ukr.net

НБ імені М.Максимовича
Київського нац. ун-ту
імені Тараса Шевченка
/044/239-33-30;
marinanazarovets@gmail.com
НТБ Нац. тех. ун-ту
«Дніпровська політехніка»
/056/ 746-28-16;
onyshenkog@nmu.org.ua
НБ імені
М. В. Довнар-Запольського
КНЕУ імені В. Гетьмана;
/044/ 503-84-37;
chistyakova@kneu.edu.ua
НБ Хмельницького нац. ун-ту
/0382/ 77-30-38 ;
library_HNU@ukr.net
НТБ Нац. ун-ту
«Львівська політехніка»
/032/ 258-21-284; ntb@lpnu.ua

Тренінг:
ресурси
Актуальність.
Потенціал»

«Інформаційні
бібліотек:
Доступність.

Тренінг: «Основи
наукометрії. Інформаційнобібліографічна підтримка
публікаційної активності
науковців»
Тренінг: «Профіль вченого у
наукометричних базах:
створення, редагування,
аналітика»
Форсайт-сесія:
«Формуючи майбутнє
бібліотеки Університету»
Практикум:
«Облік
літератури, яка надійшла у
бібліотеку без зазначеної
ціни»

березень

березень

березень
березеньквітень
І квартал

НБ Тернопільського нац.
пед. ун-ту
імені Володимира Гнатюка
/0352/ 43-58-92;
library@tnpu.edu.ua
НБ Херсонського держ.
аграрно-економ. ун-ту
library@ksau.kherson.ua
НБ Дніпровського держ.
мед. ун-ту
/056/766-48-15;
library@dmu.edu.ua
НБ Нац. юридич. ун-ту
імені Ярослава Мудрого
/057/ 704-92-13;
n.p.pasmor@nlu.edu.ua
НБ ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника»
/0342/ 59-60-34; pnu-lib@ukr.net

II квартал
Назва заходів

Строк
Виконавець
виконання
Науково-практичні конференції

Стратегії розвитку бібліотек:
від ідеї до втілення
Бібліотечна
справа
у
сучасних
інформаційнокомунікативних
процесах:
тенденції та перспективи
Книжкова
культура
Галичини: видавці, читачі,
бібліотеки
Сучасна
бібліотека
на
науково-освітній
мапі
України
Створення
інформаційного
простору ЗВО за допомогою
інформаційних технологій

7 – 8 квітня

12–25 квітня

14–15 квітня
18–19 травня

травень

НТБ імені Г. І. Денисенка
НТУ України «Київський
політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
НБ Нац. ун-ту
«Острозька академія»
/03654/ 3-05-97; library@oa.edu.ua
НБ Львівського нац. ун-ту
імені Івана Франка
/032/ 239-47-54; library@lnu.edu.ua
Бібліотека Буковинського
держ. мед. ун-ту
/0372/ 53-52-43;
medlib@bsmu.edu.ua
НБ Херсонського держ. ун-ту
/0552/ 32-67-51;
veritas@ksu.ks.ua

Культурна дипломатія
бібліотеки»

Школа
журналіста

ЦНБ Харківського нац. ун-у
червень
імені В. Н. Каразіна
/057/ 707-52-86; cnb@karazin.ua
НБ Одеського нац. ун-ту
імені І. І. Мечникова
/048/722-12-10; library@onu.edu.ua
Академічна бібліотека
Латвійського університету
+371 6703395; acadlib@lu.lv
Науково-практичні семінари

бібліотечного

Бібліографічний
опис
–
використання у наукових
публікаціях
Етика трудових
взаємостосунків. Ефективні
методи розв’язання та
запобігання конфліктам
Інформаційно-аналітична
робота бібліотеки:досвід та
проблеми у використанні
наукометричних БД
1.Застосування книгознавчих
аспектів
виокремлення
видань під час інвентаризації
іноземного фонду
2.Промоція
академічної
доброчесності через призму
бібліотеки
Ментальні та концептуальні
моделі бібліотечних
вебсайтів. Соціальні мережеві
сервіси в бібліотеках
Ресурсне та інформаційне
забезпечення науки й освіти
Як працювати зі звітом про
перевірку на плагіат і як
аналізувати його?
«Бібліо-профі»:
- Огляд Сервисів Google;
- Соціальні медіа в роботі
бібліотеки;

4-7 квітня

квітень
квітень

квітень

квітень

квітень

квітень

квітень
травень

Центральна НБ Харківського нац.
ун-ту імені В.Н. Каразіна
/057/ 707-52-86; cnb@karazin.ua
НБ Нац. ун-ту
«Острозька академія»
/03654/ 3-05-97; library@oa.edu.ua
Центральна НБ Харківського нац.
ун-ту імені В.Н. Каразіна
/057/ 707-52-86; cnb@karazin.ua
Бібліотека Львівського
нац. мед. ун-ту
імені Д. Галицького
/032/ 255-31-22;
library_dept@meduniv.lviv.ua
НТБ Нац. ун-ту
«Львівська політехніка»
/032/ 258-21-284; ntb@lpnu.ua

Бібліотека Херсонського
нац. тех. ун-ту
/0552/ 32-69-52; lib@kntu.net.ua
НБ Вінницького нац. мед. ун-ту
імені М. І. Пирогова
/0432/ 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
НБ Херсонського держ. ун-ту
/0552/ 32-67-51;
veritas@ksu.ks.ua
НБ Херсонського держ. аграрноек.ун-ту library@ksau.kherson.ua

- Електронні месенджери для
інформування користувачів
Бібліотека та читач: пошук
ідеальної моделі взаємодії

Підготовка публікацій до
видань,
включених
до
наукометричних баз даних
Scopus, Web of Science, Core
Collektion
Нові
Інтернет-орієнтовані
інформаційно-бібліографічні
ресурси Наукової бібліотеки
ім.
М.
В.
ДовнарЗапольського
Документно-інформаційні
ресурси
бібліотеки
для
розвитку
освітнього
та
наукового
потенціалу
університету
Інформаційна
підтримка
бібліотекою
дистанційного
навчання
Місце наукової бібліотеки в
сучасній моделі
інформаційно-освітнього
середовища університету
1.Ретровведення: реєстрація
нових
документів
та
реєстрація документів за
зразком в системі УФД /
Бібліотека
2. Аналіз процесу обліку та
реєстрації
електронних
ресурсів власної генерації та
вирішення поточних проблем
3.
Роль
бібліографічної
інформації у забезпеченні
навчального процесу
Стан
роботи
по
переходу з ББК на УДК у
бібліотеці

травень

травень

червень

II квартал

II квартал

II квартал

II квартал

II квартал

НБ Нац. юридич. ун-ту
імені Ярослава Мудрого
/057/ 704-92-13,
n.p.pasmor@nlu.edu.ua
НБ Держ. біотех.ун-ту
/057/732-99-63,
Nnataliya1965@gmail.com
НБ Херсонського держ. ун-ту
/0552/ 32-67-51;
veritas@ksu.ks.ua
НБ імені
М. В. Довнар-Запольського
КНЕУ імені В. Гетьмана
/044/ 503-84-37;
biblioteka.kneu.metod@gmail.com
НБ Сумського нац. аграр. ун-ту
/0542/ 70-11-67;
biblioteka.snau@gmail.com

НБ ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника»
/0342/ 59-60-34; pnu-lib@ukr.net
НБ Сумського держ. пед. ун-ту
імені А. С.Макаренка
/0542/ 685-957
library@sspu.sumy.ua
Бібліотека Волинського нац. ун-ту
імені Лесі Українки
/0332/ 24-40-38;
library@vnu.edu.ua

Бібліотека Івано-Франківського
нац. мед. ун-ту
/0342/ 75-11-85; ifnmulibrary@i.ua

Участь бібліотек ЗВО в
II квартал
Бібліотека Івано-Франківського
проведенні акредитаційної
нац. мед. ун-ту
експертизи освітніх програм
/0342/ 75-11-85; ifnmulibrary@i.ua
вузу в умовах карантину
Засідання круглого столу
Виявлення, ідентифікація та
організація фонду рідкісних і
цінних документів в
бібліотеці
Збереження
бібліотечних
фондів: історія, традиції та
інновації
Митрофан Вікторович
Довнар-Запольський –
засновник вищого
навчального закладу
економічного профілю»: до
155-річчя від дня народження
Сучасна бібліфотека ЗВО як
інформаційний центр
Наукові видання ПДАТУ в
репозитарії
навчального
закладу
Бібліотека ЗВО в реаліях
сьогодення
Діяльність бібліотеки
університету в умовах
трансформації змін
Культура академічної
доброчесності: роль
бібліотеки
Основні
принципи
інформаційної
гігієни:
практичний аспект
Можливості бібліотеки в
процесі розвитку цифрової
грамотності серед
університетської спільноти

квітень

квітень

квітень

квітень
12 травня

травень

травень

травень
травень
II квартал

НТБ Нац. тех. ун-ту
«Дніпровська політехніка»
/056/ 746-28-16;
onyshenkog@nmu.org.ua
Бібліотека Львівського
нац. аграр. ун-ту
/032/ 224-29-15; lnaulib@ukr.net
НБ імені
М. В. Довнар-Запольського
КНЕУ ім. В. Гетьмана
/044/ 503-84-37;
ikrutko0@gmail.com
НБ нац. ун-ту «Полтавська
політехніка імені Юрія
Кондратюка» v14@nupp.edu.ua
НБ Подільського держ.
аграрно-тех. ун-ту
/03849/ 6-83-18;
slibrary@pdatu.edu.ua
Бібліотека Волинського нац. ун-ту
імені Лесі Українки
/0332/ 24-40-38;
library@vnu.edu.ua
НБ Д дніпровського нац. ун-ту
імені. О. Гончара
/056/ 766-49-62;
librarydnu@gmail.com
НБ нац. ун-ту «Полтавська
політехніка імені Юрія
Кондратюка» v14@nupp.edu.ua
НТБ Нац. ун-ту
«Львівська політехніка»
/032/ 258-21-284; ntb@lpnu.ua
НБ Східноукраїнського нац. ун-ту
імені Володимира Даля
/050/920-42-61;
yepifanova@snu.edu.ua

Майстер-класи
Дистанційні сервіси для
обслуговування користувачів

квітень

НБ Нац. пед. ун-ту
імені М.П. Драгоманова

через веб-сайт Наукової
бібліотеки
http://lib.npu.edu.ua/
Олександрійська бібліотека:
історія та сьогодення
Оновлена версія веб-сторінки
Інституційного репозитарію
НПУ: актуальність та
можливості для науковців
Робота з книжковим фондом
(збереження та порядок
списання БФ і критерії
відбору літератури на
списання з різних причин)
Форми
консультування
користувачів через вебсайт
Наукової бібліотеки
Всеукраїнський
Майстерклас/вебінар щодо долучення
бібліотек
українських
університетів
до
Європейського
руху
з
Відкритих Освітніх Ресурсів
(OER)
Школа бібліотечної
іноватики:
 Профіль автора у SCOPUSпошук, корекція;
 Реєстрація та наповнення
профілю науковця в ORCID

/044/ 239-30-39; lib@npu.edu.ua

квітень

квітень

квітень

квітень

травень

травень

НБ Дніпровського нац. ун-ту
імені О. Гончара
/056/ 766-49-62;
librarydnu@gmail.com
НБ Нац. пед. ун-ту
імені М.П. Драгоманова
/044/ 239-30-39; lib@npu.edu.ua
Бібліотека
Хмельницької
гуманітарно-пед. академії
lvdytynnyk@ukr.net
НБ Тернопільського
нац. пед. ун-ту
імені Володимира Гнатюка
/0352/ 43-58-92;
library@tnpu.edu.ua
НТБ Українського держ. ун-ту
науки і технологій ( м. Дніпро)
/056/ 371 51 05;
chief.library@gmail.com
(директор НТБ Т.О. Колесникова)
Бібліотека Херсонської
держ. морської академії
/0552/ 26-31-05; biblio@ksma.ks.ua

Інші заходи
Бібліотечна консультація:
«Креативність бібліотекаря:
новий погляд і нові
можливості»
Інтерактивна лекція:
«Електронні ресурси
Бібліотеки на допомогу науці
та освіті під час карантинних
обмежень»
Практичні заняття:
«Практичні поради при
систематизації за УДК»

квітень

квітень

квітень

НБ Хмельницького нац. ун-ту
/0382/ 77-30-38 ;
library_HNU@ukr.net
НТБ Нац. тех. ун-ту
«Дніпровська політехніка»
/056/ 746-28-16;
onyshenkog@nmu.org.ua
НБ Дніпровського держ.
мед. ун-ту
/056/766-48-15;
library@dmu.edu.ua

Тренінг: «Робота з
електронним читацьким
формуляром»
Тренінг:
«Вивчення
можливостей модулів та їх
реалізація АБІС Koha»
Як знайти хороший журнал
для публікації? ( як і де
шукати релевантні журнали
для публікації результатів
наукових досліджень: наукові
фахові видання України,
журнали у Scopus та Web of
Science. Як не зашкодити
власній репутації та кар’єрі,
потрапивши
на
гачок
шахраїв)
Бібліомікс: «Бібліотека без
кордонів: сучасні форми
обслуговування
(досвід
роботи та впровадження у
практичну діяльність)»
Вебінар: «Концептуальне
впровадження наукової
періодики та діджиталізація
як спосіб професійної
комунікації»
Професійний лекторій:
«Нове у бібліотекознавстві,
бібліографії та бібліотечній
справі (інформаційний огляд
матеріалів фахової
періодики)»
Тренінг:
«Інституційний
репозитарій
Наукової
бібліотеки ім. М. В. ДовнарЗапольського:
форма
наукової
та
освітньої
комунікації
у
вищому
навчальному закладі»
Як використовувати
можливості Google Академії
ефективно?

квітень

квітень
травень
квітень

травень

травень

травень

Бібліотека Кам'янецьПодільського нац. ун-ту
імені Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua
НТБ Нац. ун-ту
«Львівська політехніка»
/032/ 258-21-284; ntb@lpnu.ua
НБ імені М.Максимовича
Київського нац. ун-ту
імені Тараса Шевченка
/044/ 239-33-30;
marinanazarovets@gmail.com

НБ Тернопільського
нац. пед. ун-ту
імені Володимира Гнатюка
/0352/ 43-58-92;
library@tnpu.edu.ua
НБ Одеського нац. ун-ту
імені І.І. Мечникова
/048/ 722-12-70;
library@onu.edu.ua
Бібліотека Кам'янецьПодільського нац. ун-ту
імені Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua

травень

НБ імені
М. В. Довнар-Запольського
КНЕУ імені В. Гетьмана
/044/ 503-84-37;
bibliotheka.kneu.metod@gmail.com

травень

НБ імені М.Максимовича
Київського нац. ун-ту
імені Тараса Шевченка
/044/ 239-33-30;
marinanazarovets@gmail.com

Година фахівця:«Стратегії
комплектування: виклики
цифрової доби»
Сайт як складова іміджу
бібліотеки: досвід, проблеми,
завдання

ІІ квартал

ІІ квартал

НТБ Івано-Франківського НТУ
нафти і газу
/0342/ 50-47-63;
library@nung.edu.ua
Бібліотека імені академіка
М.О.Лавровського Ніжинського
держ. ун-ту імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-24-57; ndulibrary@ukr.net

IІI квартал
Назва заходів

Строк
Виконавець
виконання
Науково-практичні конференції

Інформаційно-ресурсне
забезпечення аграрної освіти
та науки: історія і сьогодення
(До
45-річчя
від
дня
заснування ЛТМОСГБ)
VІІ міжнародна науковопрактична
конференція
«UNIVERSITY LIBRARY AT
THE NEW STAGE OF
SOCIAL
COMMUNICATIONS
DEVELOPMENT – 2022»
(Бібліотека університету на
новому
етапі
розвитку
соціальних комунікацій –
2022)
Відкритий доступ до
інформації та інституційний
репозитарій

вересень

6-7 жовтня

Бібліотека Львівського нац.
аграр. ун-ту
/032/ 224-29-15; lnaulib@ukr.net
НТБ Українського держ. ун-ту
науки і технологій ( м. Дніпро)
/056/ 371 51 05;
chief.library@gmail.com
(директор НТБ Т.О. Колесникова)

Бібліотека імені академіка
ІІІ квартал
М.О.Лавровського Ніжинського
держ. ун-ту імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-24-57; ndulibrary@ukr.net
Науково-практичні семінари

Академічна доброчесність –
питання плагіату
Бібліотека он-лайн:
використання ресурсів
віддаленого доступу в роботі
вузівської бібліотеки
Досконалість – як форма
ефективної самооцінки

вересень
вересень

вересень

НБ Нац. ун-ту
«Острозька академія»
/03654/ 3-05-97; library@oa.edu.ua
НБ Херсонського держ.
аграрно-економ. ун-ту
library@ksau.kherson.ua
НТБ Нац. ун-ту
«Львівська політехніка»
/032/ 258-21-284; ntb@lpnu.ua

Книгозабезпеченість
освітнього процесу: підходи
до питання в сучасних
умовах
Можливості платформи Web
of Science та Scopus для
якісних наукових досліджень
та навчання
Сучасні методики реставрації
рідкісних і цінних документів
бібліотечних фондів
Електронні ресурси та їх
місце
у
довідковобібліографічному
обслуговуванні
Індексування документів за
УДК :семінар-практикум
Онлайн
створення
виставок

сервіси
для
віртуальних

Професійна діяльність
бібліотек в епоху змін

УДК. Методика визначення
індексів для документів

Виховна робота в діяльності
бібліотеки закладу вищої
освіти
Як побудувати ефективну
систему залучення та
розвитку персоналу в
бібліотеці
Круглий стіл у рамках
«Міжнародний тиждень
відкритого доступу 2022»
Наукометричні бази даних та
наукометрична система

вересень

вересень

Бібліотека Криворізького
держ. пед. ун-ту
/0564/ 70-13-39;
library@kdpu.edu.ua
НБ Мукачівського
держ. ун-ту
lib_u@mail.msu.edu.ua

Центральна НБ Харківського нац.
жовтень
ун-ту імені В.Н. Каразіна
/057/ 707-52-86; cnb@karazin.ua
НБ ДВНЗ «Прикарпатський
ІІІ квартал
національний університет
імені Василя Стефаника»
/0342/ 59-60-34; pnu-lib@ukr.net
Бібліотека Одеського нац. економ.
ІІІ квартал
ун-ту /048/ 723-11-03;
library@oneu.edu.ua
ІІІ квартал
Бібліотека Волинського нац. ун-ту
імені Лесі Українки
/0332/ 24-40-38;
library@vnu.edu.ua
НБ Нац. ун-ту
ІІІ квартал
«Чернігівський колегіум»
імені Т.Г.Шевченка
/04622/3-70-64;
chnpu_biblioteka@ukr.net
Бібліотека академії музики
III-квартал
імені М.Глінки
/056/ 720-92-78;
musicacademydnepr@gmail.com
Круглі столи
21 вересня

вересеньжовтень
жовтень

ІІІ квартал

НБ Подільського держ.
аграрно-тех. ун-ту
/03849/ 6-83-18;
slibrary@pdatu.edu.ua
НБ Нац. юридич. ун-ту
імені Ярослава Мудрого
/057/ 704-92-13,
n.p.pasmor@nlu.edu.ua
НБ Харківського нац. ун-ту
міського господарства
імені О. М. Бекетова
/057/ 707-32-08;
library@kname.edu.ua
Бібліотека імені академіка
М.О. Лавровського Ніжинського

SCOPUS: (шляхи
використання, основні
принципи формування,
методи пошуку в системі,
досвід роботи в інших
університетах) та нові
можливості
Нові
форми
і
методи
інформаційно-бібліотечного
обслуговування користувачів
у бібліотеці університету

держ. ун-ту імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-24-57; ndulibrary@ukr.net

ІІІ квартал

НБ ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені
Василя Стефаника»
/0342/ 59-60-34; pnu-lib@ukr.net

Майстер-класи
Дистанційні сервіси для
обслуговування користувачів
через веб-сайт Наукової
бібліотеки
http://lib.npu.edu.ua/
Оновлена версія веб-сторінки
Інституційного репозитарію
НПУ: актуальність та
можливості для науковців
Феєрія бібліотечної
майстерності
Школа бібліотечної
іноватики:
 Профіль автора у SCOPUSпошук, корекція;
 Реєстрація та наповнення
профілю науковця в ORCID
Використання
мультимедійних
та
інтерактивних технологій у
практиці
роботи
відділу
обслуговування

серпень

вересень

вересень

вересень

жовтень

НБ Нац. пед. ун-ту
імені М.П. Драгоманова
/044/ 239-30-39; lib@npu.edu.ua
НБ Нац. пед. ун-ту
імені М.П. Драгоманова
/044/ 239-30-39; lib@npu.edu.ua
НБ Вінницького нац. мед. ун-ту
імені М. І. Пирогова
/0432/ 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com
Бібліотека Херсонської
держ. морської академії
/0552/ 26-31-05;
biblio@ksma.ks.ua

Бібліотека Криворізького
держ. пед. ун-ту
/0564/ 70-13-39;
library@kdpu.edu.ua

Інші заходи
Творча дискусія до
Всеукраїнського дня
бібліотек: «Бібліотека
сьогодні, погляд фахівця»
Тренінг: «LitPro. Взаємодія
бібліотеки та кафедр»

вересень

Бібліотека
Хмельницької
гуманітарно-пед. академії
lvdytynnyk@ukr.net

вересень

НБ Нац. ун-ту
«Острозька академія»
/03654/ 3-05-97; library@oa.edu.ua

Сase-study: «Робота
Бібліотеки в умовах
карантину: нові тенденції та
можливості»
Диспут: «Інноваційні форми
масової роботи в бібліотеках»

жовтень

листопад

НТБ Нац. тех. у н-ту
"Дніпровська політехніка"
/056/ 746-28-16;
onyshenkog@nmu.org.ua
НТБ Нац. тех. ун-ту
«Дніпровська політехніка»
/056/ 746-28-16;
onyshenkog@nmu.org.ua

ІY квартал
Назва заходів

Строк
Виконавець
виконання
Науково-практичні конференції

Бібліотека і наука: стратегія
розвитку в сучасних умовах

Бiблiотека у цифрову епоху:
історія та тенденцiї розвитку
(присвячена 60-річчю від дня
утворення Наукової
бібліотеки Хмельницького
національного університету)
Інформаційне, інтелектуальне
та духовне життя суспільства
крізь призму біографічних
досліджень
діячів
бібліотечної, книжкової та
видавничої справи
Іінтернет конференція
Академічна доброчесність –
виклики сучасності
Сучасні тенденції розвитку
бібліотеки в структурі
інформаційного забезпечення
освітнього процесу та
наукової діяльності ЗВО
Тенденції розвитку
освітянських бібліотек
України і виклики сучасного
інформаційного суспільства

20 жовтня

жовтень

15–16
листопада

листопад

ІV квартал

ІV квартал

НБ Чернівецького нац. ун-ту
імені Юрія Федьковича;
/0372/ 58-47-60;
library@chnu.edu.ua
бібліотека Буковинського держ.
мед. ун-ту /0372/ 53-52-43;
medlib@bsmu.edu.ua
НБ Хмельницького нац. ун-ту
/0382/ 77-30-38 ;
library_HNU@ukr.net

НБ ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»
library@uzhnu.edu.ua

НБ Мукачівського держ. ун-ту
lib_u@mail.msu.edu.ua
НБ Нац. ун-ту
«Чернігівська політехніка»
/04622/ 5-69-81; Library92@ukr.net
НБ Нац. ун-ту
«Чернігівський колегіум»
імені Т.Г.Шевченка
/04622/ 3-70-64;
chnpu_biblioteka@ukr.net

Науково-практичні семінари
Бібліотека очима користувача
Інформаційні можливості
Наукової бібліотеки імені М.
В. Довнар-Запольського у
цифровому просторі
Популяризація
медичної
книги
в
контексті
інформаційних
потреб
іноземних студентів

жовтень

жовтень

жовтень

Реєстрація в ID ORCID
жовтень
Краєзнавство
в
роботі
наукової бібліотеки ПДУ

Сучасні аспекти цифрових
компетентностей»
ІІ частина.
Етикет у цифровому
середовищу.
Бібліотечне обслуговування:
стратегія дій в інтересах
читачів.
Виставкова діяльність в
бібліотеці – простір нових
можливостей
Інституціональний
репозиторій
ОНМедУ
територія відкритої науки

17 листопада

листопад

ІV кв.

ІV кв.

–

ІV кв.

Міжнародний стандарт якості
ISO 9000 та вимоги ISO 9001

ІV кв.

Бібліотека Львівського нац.
аграр. ун-ту
/032/ 224-29-15; lnaulib@ukr.net
НБ імені
М. В. Довнар-Запольського
КНЕУ імені В. Гетьмана
/044/ 503-84-37;
chistyakova@kneu.edu.ua
Бібліотека Львівського
нац. мед. ун-ту
імені Д. Галицького
/032/ 255-31-22;
library_dept@meduniv.lviv.ua
НБ Мукачівського
держ. ун-ту
lib_u@mail.msu.edu.ua
НБ Подільського держ.
аграрно-тех. ун-ту
/03849/ 6-83-18;
slibrary@pdatu.edu.ua
Центральна НБ Харківського нац.
ун-ту імені В.Н. Каразіна
/057/ 707-52-86; cnb@karazin.ua
Бібліотека Волинського нац. ун-ту
імені Лесі Українки
/0332/ 24-40-38;
library@vnu.edu.ua
НТБ Івано-Франківського
НТУ нафти і газу
/0342/ 50-47-63;
library@nung.edu.ua
Бібліотека Одеського
нац. мед. ун-ту
/048/ 723-83-85;
library@onmedu.edu.ua
Бібліотека Одеської держ.
академії буд. та архітектури
/048/ 729-85-78; bib@ogasa.org.ua

Питання
впровадження
автоматизованого
обслуговування користувачів

НБ ДВНЗ «Прикарпатський
ІV кв.
національний університет
імені Василя Стефаника»
/0342/ 59-60-34; pnu-lib@ukr.net
Розбудова системи
НБ Сумського держ. пед. ун-ту
забезпечення академічної
ІV кв.
імені А. С.Макаренка
доброчесності у закладі
/0542/ 685-957
освіти: роль бібліотек
library@sspu.sumy.ua
Формування національноНТБ Івано-Франківського
патріотичної свідомості
ІV кв.
НТУ нафти і газу
студентської молоді в
/0342/ 50-47-63;
бібліотеках ЗВО
library@nung.edu.ua
Засідання круглого столу
Оцифрування
для
забезпечення
збереженості
документальної культурної
спадщини та задоволення
потреб користувачів
Особливості
формування
приватних
книжкових
колекцій
Електронні ресурси
вітчизняних університетських
бібліотек та їх місце у
довідково-бібліографічному
обслуговуванні користувачів
Музейно-виставкова
діяльність в науковій
бібліотеці: з досвіду роботи
Музею рідкісної книги
бібліотеки НДУ імені
Миколи Гоголя
Унікальні документи з фонду
бібліотеки ОНМедУ. Методи
аналізу, вивчення та
популяризації

жовтень

листопад

ІV квартал

ІV квартал

ІV квартал

НТБ Нац. ун-ту
«Львівська політехніка»
/032/ 258-21-284; ntb@lpnu.ua
Бібліотека Львівського нац. мед.
ун-ту імені Д. Галицького
/032/ 255-31-22;
library_dept@meduniv.lviv.ua
Бібліотека імені академіка
М.О.Лавровського Ніжинського
держ. ун-ту імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-24-57; ndulibrary@ukr.net
Бібліотека імені академіка
М.О.Лавровського Ніжинського
держ. ун-ту імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-24-57; ndulibrary@ukr.net
Бібліотека Одеського
нац. мед. ун-ту
/048/ 723-83-85;
library@onmedu.edu.ua

Майстер-класи
Майстерня дистанційного
масового заходу – стань
майстром вебінарів
Методика
створення
презентацій (онлайн)

жовтень
жовтень

НБ Хмельницького нац. ун-ту
/0382/ 77-30-38 ;
library_HNU@ukr.net
НБ Тернопільського
нац. пед. ун-ту
імені Володимира Гнатюка
/0352/ 43-58-92;
library@tnpu.edu.ua

Дистанційні сервіси для
обслуговування користувачів
через веб-сайт Наукової
бібліотеки
http://lib.npu.edu.ua/
Розвиток інституційного
репозитарію. Питання
надання доступу різним
групам користувачів, процесу
рецензування та редагування
даних в репозитарії на
платформі Dspace

листопад

ІV квартал

НБ Нац. пед. ун-ту
імені М.П. Драгоманова
/044/ 239-30-39; lib@npu.edu.ua
НБ Східноукраїнського нац. ун-ту
імені Володимира Даля
/050/591-87-20;
savelieva@snu.edu.ua

Інші заходи
Бібліотечний лекторій:
«Сленговий орієнтир
бібліотечного фахівця. «Що
таке скрапбукінг, хьютагогіка,
продакт-плейсмент…?»
Прфесійний лекторій:
«Періодичні видання у
бібліотечному фонді.
Особливості відбору і
списання»
Професійне спілкування:
«Он-лайн
професійні
відвідування
сайтів
провідних бібліотек вищих
навчальних закладів м. Києва
для
ознайомлення
з
практикою діяльності»
V Міжнародні
книгознавчі читання:
«Стародруки
і
рідкісні
видання в університетській
бібліотеці»
Серія
тренінгів:
«Використання ІС Moodle у
навчальному процесі:
1. Розміщення
навчальних
матеріалів у курсах.
2. Створення завдань тестового
типу
та
проведення
тестувань.
3. Використання
журналу
оцінювання»
4.

жовтень

жовтень

жовтень

жовтень

жовтень

НБ Хмельницького нац. ун-ту
/0382/ 77-30-38 ;
library_HNU@ukr.net
Бібліотека Кам'янецьПодільського нац. ун-ту
імені Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua
НБ імені
М. В. Довнар-Запольського
КНЕУ імені В. Гетьмана
/044/ 503-84-37;
biblioteka.kneu.metod@gmail.com
НБ Одеського нац. ун-у
імені І.І. Мечникова
/048/722-12-10;
library@onu.edu.ua
НБ Нац. ун-ту
«Острозька академія»
/03654/ 3-05-97; library@oa.edu.ua

Вебкейс на допомогу
бібліотекарю: «Онлайнсервіси для створення
бібліотечних вебквестів»
Тренінг: «Формула
професійного успіху»
Тренінг: « Електронні
ресурси вітчизняних
університетських бібліотек та
їх місце у довідковобібліографічному
обслуговуванні
користувачів»

листопад

грудень
ІV квартал

НБ Хмельницького нац. ун-ту
/0382/ 77-30-38 ;
library_HNU@ukr.net
НБ Хмельницького нац. ун-ту
/0382/ 77-30-38 ;
library_HNU@ukr.net
Бібліотека імені академіка
М.О.Лавровського Ніжинського
держ. ун-ту імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-24-57; ndulibrary@ukr.net

