План
проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад
бібліотеками ВНЗ України на 2017 рік
I квартал
Назва заходів
1

Строк
Виконавець,
виконання
відповідальні
2
3
Науково-практичні конференції

Звітна наукова конф.
Львівського нац. ун-ту імені
Івана Франка за 2016 р.
Секція бібліотекознавства,
бібліографії та
книгознавства
«Актуальні питання
діяльності НБ ЛНМУ в
умовах реформування
медичної галузі»
Звітна наукова конф.
викладачів та науковців
Прикарпатського нац. ун-ту
ім. В. Стефаника. Секція
бібліотекознавства,
бібліографознавства,
книгознавства
«Роль бібліотек у
профорієнтаційній
діяльності навчальних
закладів. Завдання, місія,
результат»

2 лютого

лютий

лютий

березень

НБ Львів. нац. ун-ту
імені Івана Франка
(032) 293-55-56
lb_director@franko.lviv.ua

НБ Львів. нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
medlib.lnmu@gmail.com
НБ Прикарпат. нац. ун-ту імені
Василя Стефаника
м.Івано-Франківськ
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net

НБ Чернігів. нац. пед. ун-ту
імені Т. Г. Шевченка
(04622)3-70-64
chnpu_biblioteka@ukr.net

Науково-практичні семінари
«Діяльність бібліотеки з
представлення здобутків
науково-педагогічних
працівників університету на
популярних спеціалізованих
наукових сервісах»
«Бібліотека сучасного вишу:
інформаційні очікування і
особливості інформаційної
поведінки користувачів»

січень
науково-методичний
семінар

«Сучасні педагогічні
технології в освіті»
(Бібліотечна інноватика)

лютий
НБ Нац. техні. ун-ту «ХПІ»
м.Харків
(057)707-63-61; 707-63-07
XIV міжнародна
bibl@kpi.kharkov.ua
метод. школа-семінар semenenko112@gmail.com
лютий
Б-ка Полтавської держ.
семінар
аграрної академії
(05322) 2-29-91
snitkola@gmail.com

Сучасні тенденції розвитку
бібліотек вищих навчальних
закладів

січень
семінар

НБ Полтавського нац. ун-ту
імені В.Г.Короленка
(05322) 2-56-50
kniga_pdpu@ukr.net

Б-ка ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Library1@uccu.org.ua

«Особливості застосування
ДСТУ 8302:2015
«Бібліографічні посилання.
Загальні положення та
правила»
“Вплив електронного
репозитарію на рейтинг
університету”.

лютий
семінар-тренінг

«Нові можливості системи
УФД/Бібліотека»

лютий-березень
міжвузівський
семінар
березень

«Бібліотечний простір –
реальний та віртуальний.
Нові моделі бібліотек –
світовий досвід»
«Національні та міжнародні
цифрові ресурси: доступ,
репрезентація, використання
в науковій роботі»
«Доля сучасної Бібліотеки і
її майбутнє: співіснування
традиційних і нових
технологій, друкованої та
електронної книги»
«Збереження цінних і
рідкісних видань»

Ведення документації:
аналіз роботи, облік,
звітність

лютий

березень

березень

березень

березень
практичний семінар

«Моніторинг рівня
обслуговування
користувачів бібліотеки»
«Новий погляд на традиційні
напрями наукової діяльності
бібліотеки ВНЗ»
«Можливості ILS Koha»

березень

«Пріоритети щодо
формування книжкових
фондів та їх співвідношення
із потребами та запитами
професорсько-викладацького складу та студентів
“НУ «Острозька академія»»

березень

березень

березень

НБ Полтавського нац. ун-ту
імені В.Г.Короленка
(05322) 2-56-50
kniga_pdpu@ukr.net
НБ Національного ун-ту
«Острозька академія»
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua
НТБ Нац. ун-ту “Львівська
політехніка”(032) 258–21–28
ntb.@lp.edu.ua
НТБ Полтавськ. нац. техн. ун-ту
імені Юрія Кондратюка
(0532)50-06-21
ntbpntu@gmail.com
Б-ка ВДНЗ України "Українська
медичн стоматологічна академія"
(м.Полава)
(05322) 2-17-33
olgaborovik72@gmail.com
Б-ка ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Library1@uccu.org.ua
ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна
(057)707-52-24
metod.cnb@karazin.ua
Співвиконавці - Спеціалізований
Центр «БАЛІ», Баркова О. В. –
заступник директора з розвитку
ІКТ в науці, культурі та освіті
НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(0482)34-80-11
тел./факс:(0482) 34-77-89
e-mail: library@onu.edu.ua
Б-ка Херсон. держ..ун-ту,
(0552) 32-67-51
veritas@ksu.ks.ua
Б-ка Херсон.НТУ
(0552) 32-69-52
lib@kntu.net.ua
НБ Національного ун-ту
«Острозька академія»
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua
НБ Національного ун-ту
«Острозька академія»
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

Культура академічної
доброчесності: роль
бібліотек

І квартал
семінар для б-к
Півдня України

Інституціональний
репозиторій. Задачі і
перспективи розвитку.

І квартал

«Створення бібліографічних покажчиків-важливий
складник інформаційнобібліографічної діяльності
університетської бібліотеки»

І квартал

Використання QR коду на
бібліотечному сайті
Наукометричні
дослідження
«Бібліографічні видання
Науково-технічної
бібліотеки ІФНТУНГ –
важлива складова
джерельної бази з історії
університету»

НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(0482) 34-80-11
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua
Б-ка Одеського нац. мед. ун-ту
(048) 723-83-85
naviga@odmu.edu.ua
НТБ Івано-Франк. нац. техн. ун-ту
нафти і газу.
(0342) 50-47-63
library@nung.edu.ua

Б-ка Одеської держ. акад.
І квартал
Практичний семінар будівництва та архітектури

І квартал
науково-практичний
семінар
І квартал
семінар-практикум

/048/ 729-85-78
bib@ogasa.org.ua
Б-ка Одеської державної академії
будівництва та архітектури
(048) 729-85-78
bib@ogasa.org.ua
НТБ Івано-Франк. нац. техн. ун-ту
нафти і газу.
(0342) 50-47-63
library@nung.edu.ua

Майстер класи
«Креатив у бібліотечній
діяльності. Книжкова
виставка: новий погляд»

лютий

Б-ка імені акад. М. О. Лавровського
Ніжинського держ. ун-ту імені
Миколи Гоголя
(04631) 2-36-33
biblioteka_ndu@ukr.net

Круглі столи
«Бібліометричні технології
та наукометричні
дослідження»

березень

«Принципи гармонії у
бібліотечній справі»

березень

«Культура бібліотечного
обслуговування»

березень

«Інформаційні ресурси
бібліотеки: сучасні підходи
та перспективи розвитку»

I кв.

НБ Полтавського нац. ун-ту
імені В.Г.Короленка
(05322) 2-56-50
kniga_pdpu@ukr.net
Б-ка Полтавськ. держ. аграрної акад.
(05322) 2-29-91
snitkola@gmail.com
НБ Львів. нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
medlib.lnmu@gmail.com
Б-ка Дрогобицького держ. пед..
ун-ту ім. Івана Франка
(03244) 2-37-75
library_ddpu@ukr.net

Тренінги
Тренінг «Створення та
редагування статей у
Вікіпедії»

І кв.

НБ Чернігів. нац. пед. ун-ту
імені Т. Г. Шевченка
(04622)3-70-64
chnpu_biblioteka@ukr.net

Школа компетентного бібліотекаря
«Науково-дослідна,
видавнича робота бібліотек
КБС ХДАУ у формуванні
позитивного іміджу закладу»

січень

НБ Херсон. держ. аграр. ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua

«Наукове опрацювання
інформаційних ресурсів:
сучасні підходи та
перспективи розвитку»
«Консультаційно-практичні
заняття з питань організації
роботи в бібліотеках
Херсонського
територіального об’єднання»

лютий

НБ Херсон. держ. аграр. ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua

березень

НБ Херсон. держ. аграр. ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua

Майстер-клас
«Комп’ютерні технології в
повсякденній праці
бібліотекаря: можливості та
перспективи»
«Ведення ТТП
комплектування в АБІС
«УФД/Бібліотека»

лютий

НБ Херсонськ. держ. ун-ту
(0552) 32-67-51
veritas@ksu.ks.ua

лютий

НБ Уманського держ. пед. ун-ту
імені Павла Тичини
(04744) 5-25-29
udpulibrary@meta.ua

День фахівця
«Збереження документного
фонду бібліотеки: основні
проблеми і сучасні методи:
«Технологія проведення
інвентаризації книжкового
фонду із застосуванням
технології штрихкодування в
АБІС «ІРБІС-64» (режим
«Перевірка фонду» АРМ
«Комплектатор»)»
«Робота з особовими та
історичними колекціями у
фондах бібліотеки НДУ
імені М.Гоголя: з досвіду
опрацювання книжкового
зібрання проф.
С.П.Шевирьова»

І кв.
Б-ка імені акад. М. О. Лавровського
Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя
(04631) 2-36-33
biblioteka_ndu@ukr.net

Лекції
«Використання світових
наукометричних систем в
роботі бібліотеки»

I кв.

НТБ Івано-Франк. нац. техн. ун-ту
нафти і газу
(0342) 50-47-63
library@nung.edu.ua

II квартал
Назва заходів

Строк
виконання

1

2

Виконавець,
відповідальні
3

Науково-практичні конференції
«Вимірювання у
бібліотеках»
(назва уточнюється)

«Бібліотека як сервіс
очікування користувачів та
можливості бібліотеки»
«Інформаційний простір
бібліотеки»

квітень
(термін уточнюється)
Інтернет-конференція

квітень

18-19 травня
м.Львів
міжнародна науковопрактична конференція
Координатор:
Самотий Р.С. тел. (032)
258–26–62
ntb.nulp@gmail.com
rsamotyj@gmail.cоm

«Університетська бібліотека
як простір соціокультурної
комунікації»
«Бібліотечна справа у
сучасних інформаційнокомунікативних процесах:
тенденції та перспективи»
«Фонди рідкісних видань як
важливий фактор
забезпечення науково–
дослідної діяльності у
вищому навчальному
закладі»

«Бібліотеки вищих
навчальних закладів:
досвід та перспективи»

18–19 травня
м.Львів
Всеукраїнська науковопрактична конференція
травень

травень

19-21 червня
м.Одеса
II міжнародна
науково-практична
конференція

веб-сайт
НБ Харківського нац.. ун-ту
радіоелектроніки
(057)702-14-88; 755-44-97
702-11-78
tamara.gryschenko@nure.ua
liudmyla.vlashchenko@nure.ua
nataliia.etenko@nure.ua
НБ Вінницького нац.мед.ун-ту
(0432 )35-37-97
libvnmu@gmail.com
Бібліотеки МО
НТБ НУ «Львівська політехніка»
(Україна), НБ Краківської
політехніки (Польща), НБ
Лодзької політехніки
(Польща),Центр знань і науковотехнічної інформації
Вроцлавської політехніки, НБ
імені М. Максимовича КНУ імені
Тараса Шевченка, ЦНБ ХНУ
імені В. Н. Каразіна,
НБ НТУ «ХПІ»
НБ Львів. нац. ун-ту
імені Івана Франка
(032) 293-55-56
lb_director@franko.lviv.ua
НБ Національного ун-ту
«Острозька академія»
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua
НБ Львівського нац. аграрного
ун-ту
(032) 224-29-15
lnaulib@ukr.net

НБ ім. М.Максимовича
Київського нац.ун-ту імені
Тараса Шевченка
(044) 239-32-44 ;239-32-79;
metod@mail.univ.kiev.ua
НБ ОНУ імені І.І.
Мечникова
(0482)34-80-11
тел./факс:(0482) 34-77-89
e-mail: library@onu.edu.ua

Науково-практичні семінари
«Вплив електронного
репозитарію на рейтинг
університету»
«Нові можливості системи
УФД/Бібліотека»
«Роль бібліотеки ВНЗ у
формуванні культури
академічної доброчесності»

«Нові національні та
міжнародні стандарти в
царині бібліотечної справи
України»
«Роль бібліотек вищих
навчальних закладів у
формуванні сучасного
інформаційного
середовища»
«Електронні ресурси НБ та
їх роль в інформаційному
забезпеченні сучасної
медичної науки: стан та
перспективи»

Етика наукових
публікацій та системний
підхід до Плагіату

лютий

лютийберезень
міжвузівський семінар
квітень

квітень

квітень
нарада - семінар

НБ Національного ун-ту
«Острозька академія»
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua
НТБ НУ “Львівська політехніка”
(032) 258–21–28
ntb.@lp.edu.ua
НТБ Полтавськ. нац. техн. ун-ту
імені Юрія Кондратюка
(0532)50-06-21
ntbpntu@gmail.com
Бібліотеки обласного
методичного об’єднання
Б-ка Херсон. держ..ун-ту,
(0552) 32-67-51
veritas@ksu.ks.ua
НБ Львівського нац. аграрного
ун-ту
(032) 224-29-15
lnaulib@ukr.net

квітень

НБ Львів. нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
medlib.lnmu@gmail.com

квітень

НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua

Міський науковопрактичний семінар

«Зміни в оформленні
квітень
бібліографічних посилань
відповідно до ДСТУ
8302:2015 “Інформація та
документація.
Бібліографічне посилання.
Загальні вимоги та правила
складання»
«Створення об’єднаної БД
квітень 2015 р
«Науковці Хмельниччини»»
.
«Засоби і методи
12 травня
формування іміджу
бібліотеки»
«Бібліотека в інформаційнотравень
освітньому середовищі:
Всеукраїнський науковоінформаційні ресурси,
практичний семінар
технології, проекти»
мм. Київ, ПереяславХмельницький
«Сучасні форми реклами
травень
книги: буктрейлер,
семінар-практикум
буккроссинг, бібліофреш
та ін.»

НБ Національного ун-ту
«Острозька академія»
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

НБ Хмельн. нац. ун-ту
(03822) 4-92-38
ayva_library@ukr.net
НБ Чернівецьк. нац. ун-ту імені
Юрія Федьковича
(0372) 58-47-60
Б-ка ДВНЗ «ПереяславХмельницький ДПУ імені
Григорія Сковороди» спільно з
ДНПБ України
ім. В.О. Сухомлинського
ФБ Харківськ. нац. агр. ун-ту
імені В. В. Докучаєва
(057)99-71-23
library.knau@mail.ru
для с/г б-к м. Харкова та обл.

«Можливості бібліотеки
щодо просування читання у
молодіжне середовище:
сучасний підхід»
«Роль бібліотеки ВНЗ в
національно-патріотичному
вихованні молоді»
«Менеджмент бібліотечної
діяльності»

червень

«Сучасний стан та
перспективи розвитку
бібліотек ВНЗ Харківського
зонального методичного
об'єднання»

ІІ квартал
науково-методичний
семінар

«Інформаційна культура
користувачів бібліотек ВНЗ:
роль бібліотеки у її
формуванні»
«Бібліотека університету та
інформаційні сервіси для
науки і освіти»

ІІ квартал
науково-методичний
семінар

червень

червень

ІІ квартал
науково-практичний
семінар

Культура академічної
доброчесності: роль
бібліотек

ІІ квартал
науковий семінар

Електронне середовище
бібліотеки. (Офісні пакети
та додатки. Робота с
презентаціями.
Електронний каталог)

ІІ квартал
практичні заняття

«Університетська бібліотека
у формуванні інформаційної
культури користувачів»

ІІ квартал
практичний семінар

Оцифровка газетного
фонду: проблеми і досвід
роботи
Експрес-університет:
«Інформаційне
обслуговування:
трансформація послуг та
ресурсів»

НТБ Полтавськ. нац. техн. ун-ту
імені Юрія Кондратюка
(0532)50-06-21
ntbpntu@gmail.com
Б-ка Херсон. держ. ун-ту,
(0552) 32-67-51
veritas@ksu.ks.ua
Бібліотека Херсон.НТУ
/0552/ 32-69-52
lib@kntu.net.ua
НБ Української інженернопедагогічної академії
(057)733-78-97
nikolaenko@library.uipa.kharkov.ua
ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна
(057)707-52-24
metod.cnb@karazin.ua
НБ Сумського нац.. агр.ун-ту
biblioteka.snau@gmail.com
066-440-36-91;
068-58-058-22
НБ Сумського держ.пед.ун-ту
імені А. С. Макаренка
library@sspu.sumy.ua
(0542) 685-957
НТБ Одеськ. нац. політехн. ун-ту
(048) 705-83-07
bsg@lib.opu.ua,
tln@lib.opu.ua
Б-ка Одеського національного
медичного університету
(048) 723-83-85
naviga@odmu.edu.ua
Б-ка Дрогобицького держ. пед..
ун-ту ім. Івана Франка
(03244) 2-37-75
library_ddpu@ukr.net

Бібліотечна майстерня
НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
травень
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua

травень

НТБ Вінницького нац.
технічного ун-ту
(0432)59-83-87
ntbvntu.periodika@mail.ru

Круглі столи
«УДК в умовах
трансформації фондів
бібліотеки»

квітень

НБ Полтавського нац. ун-ту
імені В.Г.Короленка
(05322) 2-56-50
kniga_pdpu@ukr.net

Професійний діалог
«Керівник. Успіхи.
Складнощі. Секрети».

травень

НТБ Вінницького нац.
технічного ун-ту
(0432)59-83-87
ntbvntu.periodika@mail.ru

«Концепція реформ у галузі
створення та використання
державних бібліографічних
ресурсів і реорганізації
бібліотечного фонду
України»
«Вдосконалюємо якість
бібліотечних послуг»

травень

Б-ка ВНЗ Укоопспілки
"Полтавський університет
економіки і торгівлі"
Library1@uccu.org.ua

травень

«Університетська бібліотека:
час змін, трансформацій,
нововведень»

червень

Б-ка імені акад. М. О.
Лавровського Ніжин. держ. ун-ту
імені Миколи Гоголя
(04631) 2-36-33
biblioteka_ndu@ukr.net
НБ Національного юрид. ун-ту
імені Ярослава Мудрого
(057)704-11-58
library@nulau.edu.ua

Практикуми
«Основні концептуальні
положення та вимоги до
створення інституційного
депозитарію»

Основи бібліотечнобібліографічних та
інформаційних знань

травень

жовтень - листопад
лекція-практикум

НБ Львів. нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
medlib.lnmu@gmail.com
Фундам. б-ка Одеського держ.
агр. ун-ту
(048) 779-65-03
biblos.odau@ukr.net

Тренінги
«Бібліотечні каталоги:
функції, види, значення»

«Вчимося працювати з
базами даних online»

квітень
лекція-тренінг

травень

НБ Уманського держ. пед. ун-ту
імені Павла Тичини
(04744) 5-25-29
udpulibrary@meta.ua
НБ Уманського держ. пед. ун-ту
імені Павла Тичини
(04744) 5-25-29
udpulibrary@meta.ua

Школи
Школа компетентного бібліотекаря
«Електронні ресурси КБС
ХДАУ: нові підходи в
каталогізації та запозиченні
в ІРБІС-корпорації»
«Рідкісні та цінні видання в
фондах бібліотек КБС
ХДАУ: бази данних,
оцифровування та
збереження»
«Нові форми роботи з
користувачами в бібліотеках
різних країн»

квітень
консультаційнопрактичні дистанційні
заняття
травень
практичне заняття
травень
лекція

НБ Херсон. держ.
аграрного ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua
НБ Херсон. держ.
аграрного ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua
Бібліотека Херсон.НТУ
/0552/ 32-69-52
lib@kntu.net.ua

«Види інформаційноаналітичної продукції, що
готує сучасна бібліотека.
Жанрові інновації в
бібліографії (буктуб, фанбук,
лонгрід)»
«Сайт університету та WEBсторінка наукової бібліотеки
ХДАУ : оновлення,наповнення та використання
архіву»

червень
лекційноконсультаційний огляд

НБ Херсон. держ.
аграрного ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua

червень
практичне заняття

НБ Херсон. держ.
аграрного ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua

Майстер-клас
«Мультимедійні технології в
бібліотеці: методика
створення буктрейлера на
книгу»

ІІ кв.
Б-ка імені акад. М. О.
Лавровського Ніжинського
державного університету імені
Миколи Гоголя
(04631) 2-36-33
biblioteka_ndu@ukr.net

День фахівця
Бібліозанурення:
тематичний швидкий пошук
інформації у різних
джерелах у вигляді
командної гри (ерудитлото)
«Книга і комп'ютер в
інформаційному
суспільстві»

ІІ кв.

НБ Чернігів. нац. пед. ун-ту
імені Т. Г. Шевченка
(04622)3-70-64
chnpu_biblioteka@ukr.net

ІІ кв.

Відокремлений підрозділ НУБіП
України «Ніжинський
агротехнічний інститут»
(04631) 2-53-81
library.nati@ukr.net

Клуби
Клуб ділового спілкування
«Проектна діяльність
бібліотеки»

травень
засідання клубу

ФБ Харківського нац. аграрного
ун-ту імені В. В. Докучаєва
(057) 99-71-23
library.knau@mail.ru

III квартал
Назва заходів

Строк виконання

1

Виконавець, відповідальні.
Учасники заходу.

2

3

Науково-практичні конференції
"Тенденції розвитку
сучасної бібліотеки ВНЗ:
реалії та перспективи"
Бібліотека навчального
закладу на новому етапі
розвитку соціальних
комунікацій

Краєзнавча діяльність
сільськогосподарських
бібліотек Харківщини

«Сучасні тенденції
розвитку бібліотеки в
структурі інформаційного
забезпечення навчального
процесу і наукової
діяльності ВНЗ»
(в рамках ДРН
0114U003138
від 22.01.2014 р.)

19-20 вересня
м.Чернівці
Всеукраїнська науковопрактична конференція
вересень
науково-практична
конференція
(для бібліотек ВНЗ
аграрного профілю
м. Харкова та обл.)
вересень
науково-практична
конференція
(для с/г бібліотек
м. Харкова та обл.)
вересень

НБ Чернівецьк. нац. ун-ту імені
Юрія Федьковича
(0372) 58-47-60
library@chnu.edu.ua
НБ Харківського нац. ун-ту
сільського господарства
імені Петра Василенка
(057)732-99-63
agrouniverbib@ukr.net
ФБ Харківського нац.. аграрного унту імені В.В. Докучаєва
(057)99-71-23
library.knau@mail.ru
НБ Чернігівського національного
технологічного університету
(0462) 95-25-02
libcstu@gmail.com

Науково-практичні семінари
Систематизування
вересень
бібліотечно-інформаційних
баз даних з питань
сільського господарства, як
можливість відображення
нових знань галузі
"Сучасні тенденції
вересень
бібліотечно-інформаційного семінар в рамках
обслуговування”
VІІІ Львівського
бібліотечного форуму
«Видання
вересень
сільськогосподарської
тематики у фондах
бібліотек Львівщини»
«LitPro. Система управління
методичним забезпеченням
та літературою»

Архівні документи у
фондах: особливості
вивчення

вересень

вересень
науковий семінар

Б-ка Полтавської держ. аграрної
акад.
(05322) 2-29-91
snitkola@gmail.com

НБ Львівського нац. аграрного ун-ту
(032) 224-29-15
lnaulib@ukr.net
НБ Львівського нац.. аграрного унту
(032) 224-29-15
lnaulib@ukr.net
ЛОУНБ.
НБ Національного ун-ту
«Острозька академія»
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua
НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua

Інформаційна
грамотність користувача
університетської
бібліотеки

вересень
семінар-практикум

Б-ка НУ «Одеська морська академія»
(048)728-21-14
biblio@onma.edu.ua

Особливості систематизації
наукових публікацій в
університетських
бібліотеках

ІІІ квартал
міський
науково-практичний
семінар

НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua

Школи
Школа компетентного бібліотекаря
«Надання послуг
користувачам: підготовка
до видачі документів,
обслуговування віддалених
користувачів»

серпень
консультаційне
засідання

Бібліотечна іноватика в
роботі з користувачами

серпень

Бібліотечні блоги у
соціальних мережах
Інтернет

вересень

НБ Херсон. держ.
аграр. ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua
НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua
Фундам. б-ка Одеського держ. агр.
ун-ту
(048) 779-65-03
biblos.odau@ukr.net

Школа бібліотекаря-початківця
Майстер-клас
«Методика проведення
Місячника першокурсника.
Створення тематичних
добірок»

серпень

НБ Херсонського держ.
аграр. ун-ту,
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua

Круглий стіл
Інноваційні форми у
віддаленому обслуговуванні
користувачів

вересень

Міжнародні стилі
цитування та посилання в
наукових роботах

ІІІ квартал

НТБ Полтавськ. нац. техн. ун-ту
імені Юрія Кондратюка
(0532)50-06-21
ntbpntu@gmail.com
(для б-к Полтавського обл.
методичного бібліотек)
НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua

Практикуми
«Методика складання
шифрів за системою УДК»

вересень

НБ Уманського держ. пед. ун-ту
імені Павла Тичини
(04744) 5-25-29
udpulibrary@meta.ua

Тренінги
«LitPro. Взаємодія
бібліотеки та кафедр»

вересень

НБ Національного ун-ту
«Острозька академія»
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

«Бібліографічне
обслуговування:
інноваційні технології»

III кв.

«Бібліотека університету:
акцент на інновації»:
Вітчизняні та міжнародні
наукометричні бази даних;

III кв.

Вивчення технології
сканування та обробки
документів

III кв.

Б-ка Дрогобицького держ. пед.. унту ім. Івана Франка
(03244) 2-37-75
library_ddpu@ukr.net
Б-ка імені акад. М. О. Лавровського
Ніжинського держ. університету
імені Миколи Гоголя
(04631) 2-36-33
biblioteka_ndu@ukr.net
Б-ка імені акад. М. О. Лавровського
Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя
(04631) 2-36-33
biblioteka_ndu@ukr.net

ІY квартал
Назва заходів

Строк виконання

1

2

Виконавець,
відповідальні
3

Науково-практичні конференції
«Книга і бібліотека у
мистецькому просторі
міста»

«Бібліотечні цінності та
інтеграція ресурсів у
цифровому просторі»

«Бібліотеки і суспільство:
рух у часі та просторі»

жовтень
міжнародна
науково-практична
конференція
жовтень
інтернет-конференція

жовтень
науково-практична
Інтернет-конференція

«Бібліотечні сервіси і
користувач: новий формат
взаємодії»
(ювілейна конференція до
50-річчя НБ ХДУХТ)

жовтень

«Науково-інформаційний
простір ВНЗ: вимоги часу»

IV квартал
регіональна науковопрактична конференція

ЦНБ ХНУ
імені В. Н. Каразіна
(057)707-52-24
(057)707-53-65
malinovskaya55@ukr.net
НТБ Полтавськ. нац. техн. ун-ту
імені Юрія Кондратюка
(0532) 50-06-21
ntbpntu@gmail.com
(для бібліотек ВНЗ,
б-к обл..о методичного об'єднання,
інших закладів та організацій)
НБ Харківськ.нац. мед. ун-ту
(057)705-07-21; 707-72-42;
707-72-95
libr@knmu.kharkov.ua
Сайт б-ки
http://libr.knmu.edu.ua
НБ Харківськ. держ. ун-ту
харчування та торгівлі
(057)349-45-35
biblio-hduht@ukr.net

НБ Херсонськ. держ. ун-ту
(0552) 32-67-51
veritas@ksu.ks.ua

Науково-практичні семінари
«Бібліотечні втрати та
шляхи їх ліквідації:
документознавчий аспект»

жовтень

«Інституційний депозитарій
IRPNPU – особливості і
перспективи розвитку»

жовтень
семінар-практикум

«Каталогізація електронних
видань»

жовтень
науково-практичний
семінар
жовтень

«Інновації в інформаційному
середовищі навчального
закладу»

Б-ка Полтавської держ. аграрної
акад.
(05322) 2-29-91
snitkola@gmail.com
НБ Полтавського нац. ун-ту
імені В.Г.Короленка
(05322) 2-56-50
kniga_pdpu@ukr.net
НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua
НБ ЛНУ вет. мед. та біотехн.
імені С.З. Ґжицького
(032) 239-26-24
ludmila.librarian@gmail.com,
vetlibrary.lviv@gmail.com
НТБ Нац. ун-ту “Львівська
політехніка”(032) 258–21–28
ntb.@lp.edu.ua

«Соціально-психологічний
клімат у колективі: шляхи
вирішення конфліктних
ситуацій»
«Бібліотечно-бібліографічне
та інформаційне
обслуговування у вищій
школі: забезпечення якості
та оперативності»

жовтень

жовтень

НБ Львів. нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
medlib.lnmu@gmail.com

«Наукові надбання
університету. Підтримка
наукометричних БД»

жовтень

Б-ка Одеськ. держ. аграр. ун-ту
(048) 779-65-03
biblos.odau@ukr.net

«Кадровий потенціал у
бібліотечному середовищі»

жовтень

«Особливості становлення
та розвитку законодавчої
бази з питань охорони праці
в бібліотеках України»

листопад

Б-ка Вінницького держ. пед.
ун-ту
(0432/) 26-51-98
vspu.lib@gmail.com
Б-ка Полтавської держ. аграрної
акад.
(05322) 2-29-91
snitkola@gmail.com

«Роль бібліотек КБС ХДАУ
у формуванні сучасного
інформаційного середовища.
Досвід, проблеми,
перспективи»
«Інноваційні технології майбутнє бібліотеки
університету»

листопад

«Організаційно-методичне
забезпечення
функціонування
інституційного
депозитарію»

науково-практичний
семінар

НБ Херсон. держ.
аграрного ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua

IV кв.

Б-ка Сумського держ. ун-ту
(0542) 331-039
library_ssu@ukr.net

ІV кв.

НТБ Івано-Франк. нац. техн. ун-ту
нафти і газу
(0342) 50-47-63
library@nung.edu.ua

«Проблеми розвитку
бібліотеки у сучасному
інформаційному просторі»

Круглі столи
IV кв.

Б-ка Дрогобицького держ. пед.
ун-ту ім. Івана Франка
(03244) 2-37-75
library_ddpu@ukr.net

День фахівця
«Я пропоную свій досвід»,

жовтень
День творчої ініціативи

«Позитивний контент:
бібліотечні блоги»

Б-ка імені акад. М. О.
Лавровського Ніжинського держ.
університету імені Миколи
Гоголя
(04631) 2-36-33
biblioteka_ndu@ukr.net

Школи
Школа компетентного бібліотекаря
«Інвентаризація фондів
бібліотек. Нормативнорегламентуюча
документація»
«Видавнича діяльність
наукової бібліотеки ХДАУ
та сільськогосподарських
бібліотек Херсонського ТО»
«Школа бібліотечної
майстерності»

жовтень

грудень
презентація

жовтень
тренінг-стажування

НБ Херсон. держ.
аграрного ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua
НБ Херсон. держ.
аграрного ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua
НБ Уманського держ. пед. ун-ту
імені Павла Тичини
(04744) 5-25-29
udpulibrary@meta.ua

Круглі столи
«Використання
бібліотеками соцмереж для
представлення бібліотечних
продуктів і послуг»

жовтень

Бібліотека Херсон.НТУ
(0552) 32-69-52
lib@kntu.net.ua

«Фонд рідкісних видань як
джерело науково-дослідної
роботи науковця»

листопад

НБ Полтавського нац. ун-ту імені
В.Г.Короленка
(05322) 2-56-50
kniga_pdpu@ukr.net

«Стратегічне управління та
планування як інструмент
розвитку бібліотеки.
Звітування 2017»
«Комунікативне читання:
етика і естетика сучасних
комунікацій»

листопад

НБ Херсон. держ.
аграрного ун-ту
(0552) 41-44-52
library@ksau.kherson.ua
НБ Полтавського нац. ун-ту імені
В.Г.Короленка
(05322) 2-56-50
kniga_pdpu@ukr.net

грудень

Тренінги
«Використання ІС Moodle у
навчальному процесі»

жовтень

НБ Національного ун-ту
«Острозька академія»
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

Підвищення кваліфікації
працівників

ІV квартал
Функціональний тренінг

Б-ка Одеського нац. політехн. унту
(048) 705-83-07
bsg@lib.opu.ua,
tln@lib.opu.ua

Відкритий дистанційний курс
жовтень-грудень
Куратор змісту-6

НБ Нац. техн. ун-ту «ХПІ»
(057)707-66-88
bibl@kpi.kharkov.ua

