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проведення науково-практичних конференцій, семінарів,
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1 2 3
Науково-практичні конференції

Звітна наукова конферен- ція
Львівського нац. ун-ту імені
Івана Франка за 2019 р.
Секція бібліотеко- знавства,
бібліографії та
книгознавства.

6 лютого НБ імені Івана Франка
(032) 239-47-54
lb_method@lnu.edu.ua,
library@lnu.edu.ua

«Університетська бібліо-
тека у сфері науки, освіти,
культури: традиції та інно-
вації» (до 80-ліття б-ки
ЛНМУ ім. Д. Галицького»

лютий Б-ка Львівського нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
library_dept@meduniv.lviv.ua,
medlib.lnmu@gmail.com

«Наукова комунікація в
цифрову епоху»

26-27 березня
8-а Міжнародна наук.-

практ.конф.

НБ НУ «Києво-Могилянська
академія»; (044) 425-60-35
library@ukma.edu.ua

Звітна наукова конферен- ція
Прикарпатського нац. ун-ту
ім. В. Стефаника за 2019 р.
Секція бібліотеко- знавства,
бібліографо- знавства та
книгознавства.

березень НБ Прикарпат. нац.. ун-ту
ім. В. Стефаника
(Івано-Франківськ)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net

Науково-практичні семінари
«Бібліотека ЗВО як
соціально-комунікативний та
інформаційний центр»

січень Б-ка Херсон. нац. техн. ун-ту
(552)32-69-52
lib@kntu.net.ua

«Формування сучасної
інформаційно-аналітичної
діяльності вузівської
бібліотеки”

січень НБ Тернопільського нац.пед. ун-
ту ім. В. Гнатюка
(0352) 43-58-92
library@tnpu.edu.ua

«Сервіс Publons для
дослідника, рецензента,
журналу»

лютий НТБ  НТУУ  «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

«Сервіс Publons для
дослідника, рецензента,
журналу»

лютий НТБ  НТУУ   «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

Яким бути бібліотечному
фахівцю 4.0 : зміст освіти і
вимоги практики

лютий НБ Хмельн. нац..ун-ту
(0382)/ 77-30-38
library_HNU@ukr.net



«Інформаційна
компетентність у практиці
роботи групи ВРІ”.

лютий НТБ  “Львівська політехніка”
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua

«Впровадження АБІС Koha:
облік документів»

лютий НТБ  “Львівська політехніка”
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua

«Зелена бібліотека» лютий
НБ Нац.пед.ун-ту імені М. П.
Драгоманова (Київ)
(044) 239-30-39
lib@npu.edu.ua

Міжнародні наукометричні
бази даних і бібліотечна
діяльність

18 березня НБ Подільського держ. агр.-техн.
ун-ту (м. Кам’янець-Подільський)
(03849) 6-83-18
slibrary@pdatu.edu.ua
Для б-к метод. територ. об’єдн.
сільськогосп. б-к Хмельницької
області

«Краєзнавство в умовах
інформаційного суспільства»

27 березня НБ Чернівецького нац. ун-ту імені
Юрія Федьковича
(0372) 58-47-60
library@chnu.edu.ua,
m.zushman@chnu.edu.ua

«Інформаційно бібліотеч-не
обслуговування корис-
тувачів: нова реальність»

березень
НБ Дніпровського держ.  аграрно-
економічного ун-ту
(056) 713-51-48
library_dsau@ukr.net

«Впроваджен-ня АБІС Koha:
каталогізація документів»

березень НТБ  “Львівська політехніка”
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua

«Чому варто представити
журнал в проекті Open
Ukrainian Citation Index?»

березень

НТБ  НТУУ  «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

«Відповідність фонду
навчальної літератури
дисциплінам згідно
затверджених навчальних
планів ”

березень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Комунікація в системі
“бібліотека – користувач”:
сучасний стан та шляхи
вдосконалення»

березень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Форми і методи
популяризації пасивного
фонду відділу»

березень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Забезпечення однома-
нітності підходів до ство-
рення класифікаційних
індексів (правила
індексування)»

березень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Дотримання "Закону про
авторське право і суміжні
права" при роботі з
наповнення Віртуальної
бібліотеки»

березень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки  (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua



«Компетентний бібліотекар
– задоволений читач»

березень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Робота працівників з
фондом відділу відповідно
до особливостей
класифікації документів за
таблицями УДК»

березень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Пріоритети формування
книжкових фондів та їх
співвідношення із потре-
бами та запитами профе-
сорсько-викладацького
складу та студентів НУ
«Острозька академія»

березень НБ  НУ “Острозька академія”
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

«Наукометрія та оцінювання
науки»

березень НТБ  НТУУ  «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

«Новий етап впровадь-
ження УДК у бібліотеці
ІФНМУ: здобутки і
проблеми сьогодення»

І кв.. Б-ка Івано-Фран-ківського нац.
мед. ун-ту
(0342) 75-11-85
ifnmulibrary@i.ua

«Сучасний менеджмент
бібліотечних фондів»

І кв.

НБ НУ «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка.
chnpu_biblioteka@ukr.net,
mag_300163@ukr.net
Б-ки ЗВО. Чернігів. МО

«Бібліотека НДУ імені
Миколи Гоголя у сучасному
форматі: професійні ідеї,
нові можливості (до 200-
річчя від дня заснування)»

І кв.

Б-ка Ніжинського держ.ун-
туімені Миколи Гоголя
(04631) 2-36-33
ndulibrary@ukr.net
Б-ки ЗВО. Чернігів. МО

Практикуми
Практичне заняття:
«Сучасні інформаційні
технології в роботі наукової
бібліотеки: набуття нових
компетентностей та
взаємодія з інформацією»

січень НБ Черкаського нац. ун-ту
ім..Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

«Методологія укладання
звітів/планів. Бібліотечна
статистика: практикум»

січень НТБ  “Львівська політехніка”
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua

Семінар-практикум: «Робота
з електронними ресурсами
власної генера- ції, що
створюються і під-
тримуються бібліотекою»

березень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

Семінар-практикум:
«Класифікаційна система
УДК: методика індекуван-
ня документів у бібліотеці»

березень НБ Тернопільського нац.. пед..
ун-ту ім. В. Гнатюка
(0352) 43-58-92
library@tnpu.edu.ua



Представлення Бібліотеки в
інтерактивному медіа-
середовищі: І кв

НБ НУ «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка.
chnpu_biblioteka@ukr.net,
mag_300163@ukr.net

семінар-практикум
Сучасний менеджмент
бібліотечних фондів І кв.

НБ НУ «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка.
chnpu_biblioteka@ukr.net,
mag_300163@ukr.net

Тренінги
Тренінг з використання
інтерфейсу НБД WoS для
полегшення моніторингу
публікацій НПП
університету

січень НТБ Київ.нац. ун-тиу технол. та
дизайну
(044) 256-29-02
biblioteka@knutd.com.ua

«Використання
комп’ютерних програм в
інформаційно-бібліотечній
діяльності бібліотек»

січень НБ Хмельн. нац.ун-ту
(0382)/ 77-30-38
library_HNU@ukr.net

«Самодепонування науко-
вих праць до університет-
ського депозитарію»

лютий НБ  НУ “Острозька академія”
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

Цикл тренінгів «Контент-
бібліотека» :
«Лонгрід» –мультимедійний
інструмент промоції
бібліотеки, книги та
читання»;
«Canva» – он-лайн сервіси

графічного дизайну:
можливості використання в
роботі бібліотек»;
«Publisher» – основа для
створення візуального
контенту»

березень Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова
(0432) 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com
Б-ки ЗВО Вінницького метод.
об’єднання

«Наукометрія, інформетрія,
бібліометрія: визначення і
розмежування»

березень
НБ Херсон. держ. агр..ун-ту
library@ksau.kherson.ua

«Як не заплутатися у
павутинні? Шляхи пошуку
інформації в Інтернеті»

березень НБ Хмельн. нац.ун-ту
(0382)/ 77-30-38
library_HNU@ukr.net

«Швидкий та якісний пошук
документів в електронному
каталозі за різними
параметрами»

І кв.
Б-ка Національного трансп.
ун-ту (м.Київ)
(044) 285-24-27
library.ntu@ukr.net
kovalenko@ntu.edu.ua

Коучинг
«Наукометричні БД Scopus
та Web    of Science як
інструмент дослідника»

І кв.
НБ Нац. ун-ту  кораблебуд.  імені
адмірала Макарова (Миколаїв)
(512)70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua



Майстер-класи
«Форми консультування
користувачів через веб-сайт
Наукової бібліотеки»
http://lib.npu.edu.ua/

січень НБ НПУ імені М. П.
Драгоманова (Київ)
(044) 239-30-39
lib@npu.edu.ua

«Робота з графічними
редакторами Paint,
Photoshop»

лютий НБ Черкаського нац. ун-ту
ім..Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

Знайомство з новими та
оновленими інструментами
для ефективної роботи у
базах даних Scopus та Web of
Science

лютий НБ НПУ імені М. П.
Драгоманова (Київ)
(044) 239-30-39
lib@npu.edu.ua

«Роль сучасної
університетської бібліотеки
у формуванні інформаційної
грамотності користувачів»

березень Б-ка Кам'янець-Подільського
нац..ун-ту  імені  Івана  Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua

«Що потрібно знати про
плагіат»

І кв. НБ Прикарпатського нац.
ун-ту ім. В. Стефаника
(Івано-Франківськ)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net

Профмайстерня
Заняття :
Бібліотечне обслуговуван-
ня та потреби ЗВО в
сучасних умовах

січень
Б-ка Хмельницької гуманітарно-
пед. акад.
lvdytynnyk@ukr.net

Бесіда
Бібліотечна етика і етикет
бібліотекаря

січень НБ Херсон. держ. агр..ун-ту
library@ksau.kherson.ua

Професійне спілкування:
«Компетенції та профе-
сійна компетентність
бібліотечного фахівця»

січень НБ Черкаського нац. ун-ту
ім..Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

Заняття :
«Корпоративна культура як
важливий фактор успішної
діяльності сучасної бібліо-
теки закладу вищої освіти»

лютий

Б-ка Хмельницької гуманітарно-
пед. акад..
(м. Хмельницький)
lvdytynnyk@ukr.net

Семінар-нарада
«Підсумки та пріоритети
діяльності сільськогоспо-
подарських бібліотек
Херсонського теріто-
ріального об’єднання»

лютий
НБ Херсон. держ. агр..ун-ту
library@ksau.kherson.ua

Лекційно-практичні заняття
«Ділова українська мова»:
застосовування в робочий
час

лютий
НТБ Національного  технічного
ун-ту “Дніпровська політехніка”
(056) 746-28-16
onyshchenko.g.a@nmu.one,
onyshenkog@nmu.org.ua



Лекція-презентація:
«Створення і використан-
ня електронних ресурсів
наукової бібліотеки
ім. М. Максимовича»

березень НБ Черкаського нац. ун-ту
ім..Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

Заняття :
Формування профілю
викладача та науковця

березень
Б-ка Хмельницької гуманітарно-
пед. акад..
(м. Хмельницький)
lvdytynnyk@ukr.net

Інформ-коктейль
«Перспективи розвитку та
впровадження УДК у НТБ
«ДП»

березень НТБ Національного  технічного
ун-ту “Дніпровська політехніка”
(056) 746-28-16
onyshchenko.g.a@nmu.one,
onyshenkog@nmu.org.ua

Година професійного
спілкування «На допомогу
фахівцю відділу
комплектування»

Березень Б-ка Уманського держ. пед. ун-ту
імені Павла Тичини
/04744/ 4-07-83
library@udpu.edu.ua

Слайд-лекція: “Створення
колекції рідкісних видань
“Геологічна станція в
Бориславі”.

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

Школи
Школа передового
бібліотечного досвіду
«УДК: його структура та
допоміжні таблиці
алфавітно-предметного
покажчика»»

лютий
Б-ка Кам'янець-Подільського
нац..ун-ту  імені  Івана  Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua

«Школа бібліотечної
інноватики»:
Бібліотека ЗВО -
перспективи та стратегія
розвитку

I кв. Б-ка  Чернігівського нац. техн.
ун-ту
(04622) 665-225
Library92@ukr.net
Б-ки ЗВО. Чернігів. МО
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Науково-практичні конференції

«Медичні бібліотеки
України: досвід, традиції,
інновації».
В рамках конференції Event
Workshop «Система управління
якістю – інструмент підтримки
конкурентоспроможності
бібліотеки як генератора
інформаційних продуктів та
послуг»

20-21 травня
Міжнародна

Нац. наук. мед. б-ка України
(044) 289-14-40,
medlib@library.gov.ua,
НБ Харків. нац.мед. ун-ту,
(057) 705-07-21,
libr@rnmu.kharkov.ua,
НБ Нац. фарм. ун-ту,
(057) 65-88-91,
library@nuph.edu.ua
секція медичних бібліотек УБА



«Бібліотека: простір /
принцип / спосіб»

21 травня
Міжнародна

НБ Львівського нац. ун-ту
імені Івана Франка
(032) 239-47-54, 239-42-41,
lb_method@lnu.edu.ua,
library@lnu.edu.ua

«Сучасні завдання та
пріоритети діяльності
бібліотек вищих навчальних
закладів: шлях інновацій»

Червень
інтернет-конференція

НБ  Ужгородського нац. ун-ту
library@uzhnu.edu.ua

«Наукова еволюція
досліджень бібліо-
інформаційної
ноосфери»

Червень
м.Одеса

Міжнародна
науково-практична

конференція

НБ ім. М.Максимовича КНУ
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

«Інформаційно-комуніка-
тивне забезпечення наукової
діяльності університету:
реалії та перспективи»

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

«Шляхи покращення
технології та техніки АПК»

II кв.
Міжнародна

Б-ка Відокремленого підрозділу
Нац. ун-ту біоресурсів і
природокорист. України
«Ніжинський агротехнічний ін-т»
library_nati@ukr.net

Науково-практичні семінари
«Наукометричні та
бібліометричні дослідження
в роботі бібліотек ЗВО»

Квітень Б-ка Він. нац. мед.ун-ту
ім. М. І. Пирогова
(0432) 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com
Б-ки ЗВО Вінницького метод.
об’єднання

«Наукометрична діяльність
університетської бібліотеки»

Квітень НБ Хмельницького нац. ун-ту
(0382) 77-30-38
library_HNU@ukr.net
Б-ки ЗВО Хмельницького метод.
об’єднання

«Бібліотеки у системі
забезпечення євроінтегра-
ційних процесів України»

Квітень Б-ка Херсон. нац. техн.. ун-ту
(552)32-69-52
lib@kntu.net.ua

«Впровадження АБІС Koha:
обслуговування
користувачів»

Квітень НТБ  “Львівська політехніка”
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua

«Проєктування майбут-
нього: foresight -універси-
тетської бібліотеки». З циклу
«Бібліотека і_покоління:вик-
лики, проекції, очікування»

Квітень ЦНБ Харківського нац.. ун-ту
імені В. Н. Каразіна
(057) 707-52-86, cnb@karazin.ua

«Книгознавчі критерії для
виокремлення видань, які
мають історико-культурну
цінність»

Квітень НТБ “Львівська політехніка”(032)
258-21-28
ntb@lpnu.ua



«Бібліографічний опис –
використання у наукових
публікаціях»

Квітень НБ  НУ “Острозька академія”
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

«Використання традиційних
та інноваційних форм
інформаційно бібліографіч-
ного обслуговування»

Квітень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки
(Луцьк), (0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Harvard style –міжнарод-
ний стиль цитування та
посилання в наукових
роботах» (гуманітарні та
суспільні науки)

Квітень НТБ  НТУУ  «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

«Актуальні питання
комплектування та обліку
бібліотечних фондів (на
прикладі НБ ОНУ імені І.І.
Мечникова»)

Квітень НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(Одеса)
(048) 722-12-70
library@onu.edu.ua

«Мережеві локальні БД на
допомогу навчальному
процессу!

Квітень Б-ка Одеськ. нац. екон. ун-ту
(048) 723-11-03
library@oneu.edu.ua

«Складові успіху сучасного
бібліотекаря –професіона-
лізм, нові компетентності,
креативність, культура
віртуального спілкування»

Травень НТБ  “Львівська політехніка”
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua

«Дотримання вимог ведення
обліково-статистичної
документації структурними
підрозділами бібліотеки»

Травень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Наукова обробка та
систематизація книжкових
фондів згідно УДК»

Травень Б-ка Херсон. нац. техн.. ун-ту
(552)32-69-52
lib@kntu.net.ua

«Український правопис 2019
року: основні зміни та
доповнення»

Травень НБ Нац.пед.ун-ту
імені М. П. Драгоманова (Київ)
(044) 239-30-39; lib@npu.edu.ua

«Національні та Міжнародні
стандарти бібліографічного
опису»

Травень Б-ка Уманського держ. пед. ун-ту
імені Павла Тичини
(04744) 4-07-83
library@udpu.edu.ua

«Ad fontes -– наукові
дослідження книжкових
пам′яток»

червень
VII науково-практичний

семінар

ЦНБ Харків. нац. ун-ту імені
В. Н. Каразіна;(057) 707-52-86,
cnb@karazin.

«Шляхи оптимізації
комплектування
бібліотечного фонду на
основі інтернет – ресурсів»

Червень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Моніторинг бібліографічної
роботи бібліотек вищих
навчальних закладів»

Червень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Комплексний підхід до
системи забезпечення
збереження бібліотечного
фонду. Досвід інших
бібліотек»

Червень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua



«Використання
синтаксичних засобів УДК
при індексуванні
документів»

Червень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Індексування Інституцій-
ного репозитарію у пошу-
кових гарвастерах: зміни у
системі індексування Google
Scholar»

Червень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Особливості виконання
бібліографічних довідок з
використанням бібліотеч-
ного фонду та електронних
ресурсів»

Червень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Створення бази даних
читачів, які невчасно
повертають літературу»

Червень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Сучасна бібліотека:
стратегічні орієнтири
розвитку»

II кв. НБ Сумського держ. пед. ун-ту
імені А. С. Макаренка
(0542) 685-957
library@sspu.sumy.ua

«Бібліотека ЗВО як центр
просвітництва та форму-
вання культури академічної
доброчесності»

II кв. НБ Сумського нац аграр. ун-ту
066-440-36-91,
068-58-058-22,
biblioteka.snau@gmail.com

Семінар-практикум:
«Інвентаризація (перевірка)
книжкових фондів у Науко-
вій бібліотеці ПНУ
ім. В. Стефаника»

II кв. НБ Прикарпатського нац. ун-ту
ім. В. Стефаника
(Івано-Франківськ)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net»

«Еволюція сучасної
бібліотеки: від класичної до
цифрової»

II кв. НБ Нац. ун-ту кораблебуд. імені
адмірала Макарова (Миколаїв)
(512)70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Круглі столи
«Відкриваєм доступ –
відкриваєм можливості»

23 квітня НБ Подільського держ. агр.-техн.
ун-ту (м. Кам’янець-Подільський)
(03849) 6-83-18
slibrary@pdatu.edu.ua
Для б-к метод. територ. об’єдн.
сільськогосп. б-к Хмельницької обл.

Професійне спілкування
«Бібліоновації»: ДСТУ,
інструкції у роботі
бібліотекаря»

Квітень НБ Херсон. держ. агр..ун-ту
library@ksau.kherson.ua

«Online-доступ до
електронного каталогу
університетської бібліотеки
– сучасний стан та
перспективи»

Квітень НБ НУ «Запорізька політехніка»
(061) 769-84-72;
library@zntu.edu.ua
Б-ки ЗВО Запорізьк метод.
об’єднання

«Нові форми і методи в
популяризації сучасної
української літератури в
бібліотеках»

Квітень НТБ  “Львівська політехніка”
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua



«Екологія природи, екологія
душі» (до Всесвітнього дня
охорони довкілля)

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

«Менеджмент у бібліотеці:
керівництво та
відповідальність»

Квітень Б-ка Львівського нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
library_dept@meduniv.lviv.ua,
medlib.lnmu@gmail.com

«Сучасні бібліотеки в
умовах дигіталізації»

квітень НТБ Нац. ун-ту "Полтавська
політехніка імені
Юрія Кондратюка"
(0532)50-06-21, v14@nupp.edu.ua
v14@pntu.edu.ua

«Атестація бібліотекарів і
підвищення кваліфікації:
методичні та практичні
рекомендації»

Травень
Б-ка Криворізького держ.
пед. ун-ту
тел.: /0564/ 70-13-39
library@kdpu.edu.ua

«Виявлення, ідентифікація
та організація фонду
рідкісних і цінних
документів в бібліотеці»

Травень
НТБ Національного  технічного
ун-ту “Дніпровська політехніка”
(056) 746-28-16
onyshchenko.g.a@nmu.one,
onyshenkog@nmu.org.ua

«Пошукові системи наукової
інформації від витоків до
сьогодення»

Травень НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(Одеса); (048) 722-12-70
library@onu.edu.ua

Круглий стіл зінформа-
інформаційно-аналітичної
діяльності бібліотеки

Червень НТБ Київ.нац. ун-тиу технол. та
дизайну; (044) 256-29-02
biblioteka@knutd.com.ua

«Роль бібліотеки у
підвищенні публікаційної
активності науковців
університету»

II кв.

Б-ка Ніжинського держ.ун-ту
імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-36-33
ndulibrary@ukr.net

Практикуми
«Що таке DOI та як його
використовувати» Квітень

НТБ  НТУУ «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

«Особливості оформлення
пристатейної бібліографії.
Практичні поради
використання EndNote»

Травень

НТБ  НТУУ  «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

Семынар-практикум
«Інформаційні ресурси
бібліотеки НТУ: від
накопичення до ефективного
використання»

ІІ кв.
Б-ка Національного трансп.
ун-ту (м.Київ)
(044) 285-24-27
library.ntu@ukr.net
kovalenko@ntu.edu.ua

«Бібліотека ЗВО в структурі
сучасних інформаційних
комунікацій»

(Сучасні технології і
практики бібліотечного
обслуговування студентської
молоді; Розвиток та
вдосконалення УДК:
провадження в роботу;)

ІІ кв. Б-ка  Чернігівського нац.
техн. ун-ту
(04622) 665-225
Library92@ukr.net
Б-ки ЗВО Чернігівського метод.
об’єднання



Семінар-практикум
«Інституційний  репозитарій
як засіб підтримки розвитку
науково-освітнього
середовища ОНПУ»

ІІ квартал НТБ Одеськ. нац. політехн.
ун-ту
/048/ 705-83-07
/048/ 734-85-46
bsg@opu.ua, tkln@ukr.net

Тренінги
«Наукометрія, інформетрія,
бібліометрія: визначення і
розмежування»

Березень
НБ Херсон. держ. агр..ун-ту
library@ksau.kherson.ua

«Ефективне поєднання
традиційних засобів та
інтерактивних методів
роботи бібліотеки з питань
популяризації здорового
способу життя»

Квітень
НБ Хмельн. нац..ун-ту
(0382)/ 77-30-38
library_HNU@ukr.net

«Використання засобів
сучасної наукової комуні-
ікації. Унікальні профілі
вчених: ResearcherID,
ORCID, Google Scholar»

Квітень
НБ Хмельн. нац..ун-ту
(0382)/ 77-30-38
library_HNU@ukr.net

«Сервіси для ідентифікації
дослідників у цифровому
середовищі наукової
комунікації»

Квітень НТБ НТУУ «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

«Розбудова іміджу дослід-
ника сучасними засобами
наукової комунікації»

Квітень НТБ  НТУУ  «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

«Методика пошуку
інформації в електронному
каталозі»

Червень Б-ка Уманського держ. пед. ун-ту
імені Павла Тичини
(04744) 4-07-83
library@udpu.edu.ua

«Бібліотечно-бібліографічне
видання: верстка та
макетування обкладинки» II кв.

Б-ка Ніжинського держ.ун-ту
імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-36-33
ndulibrary@ukr.net
Б-ки ЗВО Чернігів. метод.
об’єднання

Майстер-класи
«Інституційний репозита-рій
НПУ: актуальність та
можливості для науковців»

Квітень
НБ Нац. пед. ун-ту імені М. П.
Драгоманова (Київ)
(044) 239-30-39
lib@npu.edu.ua

«Як скористатися сервісом
Cited-by, щоб відкрити свої
метадані та передати у
Crossref»

Квітень

НТБ НТУУ «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

Презентація «Електронні
ресурси бібліотеки власної
генерації: структура, контент
і сервіси»

Квітень
НТБ Національного  технічного
ун-ту “Дніпровська політехніка”
(056) 746-28-16
onyshchenko.g.a@nmu.one,
onyshenkog@nmu.org.ua



Майстер-класи з відтворення
музичних рукописів ХV –
XVI ст. з фондів Наукової
бібліо- теки Львівського
націо- нального університету
імені Івана Франка
(3 заходи)

ІІ півріччя НБ ЛНУ імені Івана Франка
(032) 239-47-54
lb_method@lnu.edu.ua,
library@lnu.edu.ua

Профмайстерня
Навчання:
«Використання текстових
редакторів Word, Excel»

Квітень НБ Черкаського нац. ун-ту
ім..Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

«Бібліотека сьогодні: погляд
фахівця. Творча дискусія»

Квітень Б-ка Хмельницької гуманітарно-
пед. акад..(м. Хмельницький)
lvdytynnyk@ukr.net

«Нове в українському
правописі»

Квітень-травень НБ Дніпровського нац. ун-ту
ім. Олеся Гончара
(056) 760-85-01
librarydnu@gmail.com

Практичне заняття:
«Проектування та розробка
презентацій Power Point»

Травень НБ Черкаського нац. ун-ту
ім..Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

Ділова гра
«Бібліотекар та Інтернет –
спілкування на «ти» чи на
«ви»?

Травень
НБ Херсон. держ. агр..ун-ту
library@ksau.kherson.ua

Заняття професійного
лекторію:
«Культурно-просвітницька
функція бібліотек ЗВО в
сучасних умовах»

Травень Б-ка Кам’янець-Подільського
нац..ун-ту
ім. Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua

Презентація електронного
каталогу-опису музичних
рукописів Наукової біб-
ліотеки Львівського нац.. ун-
ту імені Івана Франка в базі
даних RISM (Répertoire
International des Sources
Musicales).

Травень НБ  ЛНУ імені Івана Франка
(032) 239-47-54
lb_method@lnu.edu.ua,
library@lnu.edu.ua

Творча лабораторія:
«Організація рекламної
діяльності як складова
профільного маркетингу
бібліотеки»

Червень НБ Черкаського нац. ун-ту
ім..Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

Практичне заняття:
«Удосконалення навичок
роботи в електронному
каталозі»

Червень Б-ка Кам’янець-Подільського
нац..ун-ту
ім. Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua

Лекція: «Формування іміджу
сучасного бібліотекаря як
важливий напрямок
рекламної  діяльності
бібліотек»

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



«Школи передового бібліотечного досвіду»
«Методика проведення Дня
кафедри»

Квітень Б-ка Кам’янець-Подільського
нац..ун-ту
ім. Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua

Школа іноватики
"Нетикет – один із трендів
сучасного бібліотекаря"

ІІ кв.
НБ Нац. ун-ту  кораблебуд. імені
адмірала Макарова
(Миколаїв)
(512)70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Клуб ділового спілкування
«Менеджмент у бібліотеці:

нові стилі управління»
Травень НБ Харків. нац. техн. ун-ту

сільськ. госп-ва імені
Петра Василенка
(057) 732-99-63,
agrouniverbib@ukr.net,
ФБ Харків. нац. агр.. ун-ту імені
В. В. Докучаєва
(0572) 99-71-23,
library@khnau.kharkov.ua

IІI квартал
Назва заходів Строк  виконання Виконавець, відповідальні.

Учасники заходу.
1 2 3

Науково-практичні конференції
Міжнародний симпозіум
дослідників та виконавців
ренесансної та барокової
музики з колекції НБ  ЛНУ
імені Івана Франка: “Musica
Bibliothecae Universitatis
Leopoliensis”.

ІІ півріччя НБ Львівського нац. ун-ту
імені Івана Франка
(032) 239-47-54, 239-42-41,
lb_method@lnu.edu.ua,
library@lnu.edu.ua

«Наукова бібліотека РДГУ
– сучасна платформа освіти,
науки»

Серпень
13-та наук.-практ. конф.

Б-ка  Рівненського держ. гуманіт.
ун-ту, (0362) 26-96-44
library.rshu@gmail.com

«Сучасна бібліотека ЗВО як
інформаційний центр: нова
реальність – нові погляди»

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

Науково-практичні семінари
«Бібліотека закладу вищої
освіти як джерело
інформаційного
забезпечення наукового та
навчального процесу»

Вересень Б-ка Він. нац. аграрного ун-ту
(0432) 43-72-30
lib.vsau.orgl
Метод. об’єднання б-к аграрного
напрямку Вінницької області

Проблемний семінар
«Від проєкта до його
реалізації»: проєктна
діяльність в бібліотеці

Вересень
НТБ Національного  технічного ун-
ту “Дніпровська політехніка”
(056) 746-28-16
onyshchenko.g.a@nmu.one,
onyshenkog@nmu.org.ua



«AIP style – міжнародний
стиль цитування та
посилання в наукових
роботах з фізики»

Вересень НТБ  НТУУ «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

«Віртуальна виставка –
багатофункціональний
інформаційний ресурс»

Вересень НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(Одеса)
(048) 722-12-70
library@onu.edu.ua

«Можливості та переваги
книгообмін»

Вересень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Освітні та наукові
інформаційні ресурси
відкритого доступу»

Вересень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Застосування стандартів
щодо бібліографічного
опису»

Вересень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Складні та складені
індекси (технічні прийоми
індексування документів)»

Вересень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Наукові фахові видання
України та електронні
наукові фахові видання
України: пошук та відобра-
ження в електронному
каталозі бібліотеки»

Вересень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Актуальні питання
переведення фонду на УДК
у відділі»

Вересень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Організація роботи з
обміненою літературою, що
виявлена при поверненні
читачами»

Вересень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Академічна доброчесність
–питання плагіату»

Вересень НБ  НУ “Острозька академія”
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

«Стратегії формування
бібліотечної компетентності
в умовах реформування
вищої школи»

IІI кв.

НБ Глухів. нац. пед. ун-ту імені
Олександра Довженка
066-641-59-31,
library.ink@gmail.com

«Нові парадигми
культурно-просвітницької
роботи університетської
бібліотеки»

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

Семінар-практикум:
«Система нормативно-
правових документів,
регулюючих діяльність
бібліотек»

IІI кв. НБ Прикарпатського нац. ун-ту
ім. В. Стефаника
(Івано-Франківськ)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net



«Розвиток інформаційно-
аналітичної компетентності
фахівців бібліотек ЗВО»

ІІІ кв. НБ  НУ «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка.
(04622) 3-70-64
chnpu_biblioteka@ukr.net,
mag_300163@ukr.net
Б-ки ЗВО Чернігів. метод. об’єдн.

«Бібліотечний форум» III кв.

Б-ка Відокремленого підрозділу
Нац. ун-ту біоресурсів і
природокорист. України
«Ніжинський агротехнічний ін-т»
library_nati@ukr.net

Круглі столи
«Авторське право. Ліцензії
Creative Commons»

10 вересня НБ Подільського держ. агр.-техн.
ун-ту (м. Кам’янець-Подільський)
(03849) 6-83-18
slibrary@pdatu.edu.ua
Для б-к метод. територ. об’єдн.
сільськогосп. б-к Хмельницької
області

«Л. У. Биковський:
видатний бібліотекозна-
вець, упорядник універси-
тетської книгозбірні» (до
135-річчя від дня
народження)

Вересень
Б-ка Кам’янець-Подільського
нац..ун-ту ім. Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua

«New Silent Generation
(і_Покоління) –
мультизавдання для
бібліотек».
З циклу «Бібліотека
і_покоління: виклики,
проекції, очікування»

Вересень

ЦНБ Харків.нац. ун-ту
імені В. Н. Каразіна
(057) 707-52-86,
cnb@karazin.ua

«Бібліотека  НТУ  як
активний учасник процесу
формування національної
свідомості молодої
людини»

ІІІ кв.
Б-ка Національного трансп.
ун-ту (м.Київ)
(044) 285-24-27
library.ntu@ukr.net

kovalenko@ntu.edu.ua

Практикуми
Семінар-практикум
«Створення бібліографічної
продукції: досвід та
перспективи»

Вересень Б-ка Уманського держ. пед. ун-ту
імені Павла Тичини
(04744) 4-07-83
library@udpu.edu.ua

«Соціокультурна діяльність
бібліотеки ЗВО – нові
можливості, нові ідеї, нова
бібліотека»:
- Культурно-виховна

робота бібліотеки ЗВО у
формуванні особистісних
якостей сучасного
студента;

- Обмінно-резервний фонд
бібліотеки ЗВО: стан та
перспективи розвитку;

ІІІ кв. Б-ка Чернігівського нац.
техн. ун-ту
(04622) 665-225
Library92@ukr.net
Б-ки ЗВО Чернігів. метод.
об’єднання



Майстер-класи
«Форми консультування
користувачів через веб-сайт
Наукової бібліотеки»
http://lib.npu.edu.ua/

Серпень НБ Нац. пед. ун-ту імені
М. П. Драгоманова (Київ)
(044) 239-30-39
lib@npu.edu.ua

«Інституційний репозитарій
НПУ: актуальність та
можливості для науковців»

Вересень
НБ  Нац. пед.. ун-ту імені М. П.
Драгоманова  (Київ)
(044) 239-30-39
lib@npu.edu.ua

«Квест-гра у бібліотеці» ІІІ кв. НБ Нац. ун-ту  кораблебуд.  імені
адмірала Макарова (Миколаїв)
(512)70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Практичний досвід з
використання програми
перевірки тексту на плагіат
ТОВ «Антиплагіат»

ІІІ кв.

НБ Нац. ун-ту  кораблебуд.  імені
адмірала Макарова
(Миколаїв)
(512)70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Тренінги
Семінар-тренінг
«Медіаграмотність в
бібліотеці: застосовуємо на
практиці»

Вересень
НБ Херсон. держ. агр..ун-ту
library@ksau.kherson.ua

«LitPro. Взаємодія
бібліотеки та кафедр»

Вересень НБ  НУ “Острозька академія”
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

«Розбудова іміджу дослід-
ника сучасними засобами
наукової комунікації»

Листопад НТБ  НТУУ  «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

Семінар-тренінг
«Емоційний інтелект» (5
модулів від «Освітнього
хабу міста Києва»)

ІІІ кв.

НБ  Нац. пед.. ун-ту
імені М. П. Драгоманова  (Київ)
(044) 239-30-39
lib@npu.edu.ua

Профмайстерня
Практичне заняття:
«Навчаємося медіа
грамотності»

Вересень НБ Черкаського нац. ун-ту
ім.Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

Година фахівця:
«Популяризація книги в
контексті інформаційних
потреб сучасного студента»

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

Професійне спілкування
«Бібліотека без кордонів:
сучасні форми
обслуговування»

III кв.

Б-ка Ніжинського держ.ун-ту
імені Миколи Гоголя
/04631/ 2-36-33
ndulibrary@ukr.net



Професійні конкурси
До Дня знань
конкурс постерів
«#обирайбібліотеку»

1 вересня Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова
(0432) 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com
Б-ки ЗВО Вінницького метод.
об’єднання

Лабораторія професійної майстерності

Бібліотечний вогник
«Від серця до серця»

Вересень
(до Дня бібліотек)

Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова
(0432) 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com
НБ ДонНУ імені Василя Стуса
(096) 358-68-54
library.donnu.edu.ua
library.div@donnu.edu.ua
Б-ки ЗВО Вінницького метод.
об’єднання

ІY квартал
Назва заходів Строк  виконання Виконавець,

відповідальні
1 2 3

Науково-практичні конференції
«University library at a new
stage of social
communications
development»

5-6 жовтня
НТБ Дніпровського нац. ун-ту
залізничного транспорту
ім. акад. В. Лазаряна
(056) 371-51-05
lib@b.diit.edu.ua,
chief.library@gmail.com

«Бібліотека у призмі WEB-
технологій: традиційні та
модерні послуги і
очікування користувача»

26-30 жовтня
всеукраїнська науково-

практична Інтернет-
конференція

НБ Харків. держ. ун-ту харч. та
торгівлі
(057)349-45-35,
biblio-hduht@ukr.net

«Бібліотека – місце
традицій, простір іновацій»

Жовтень Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова
(0432) 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com
Б-ки ЗВО Вінницького метод.
об’єднання

«Ефективна бібліотека:
територія науки, територія
творчості, територія
технологій»

Жовтень НБ НУ «Запорізька політехніка»
(061) 769-84-72
library@zntu.edu.ua

«Роль бібліотеки
університету у формуван- ні
культури академічної
доброчесності студентів»

Жовтень
Інтернет-конференція

НБ Мукачівського держ. ун-ту
(03131) 3-13-40
lib_u@mail.msu.edu.ua,
biblioteka.mdu@gmail.com

«Бібліотечно-інформаційне
середовище як драйвер змін
та інновацій в аграрній
освіті» (до 90-річчя до дня
заснування бібліотеки

Жовтень НБ Харків. нац.. техн. ун-ту
сільського госп-ва імені
Петра Василенка
(057) 732-99-63,
agrouniverbib@ukr.net



«Бібліотечна справа у
сучасних інформаційно-
комунікативних процесах:
тенденції та перспективи»

17 листопада
– 02 грудня

VІ-та науково-практ.
онлайн-конференція

НБ  НУ “Острозька академія”
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

«Сучасна бібліотека і репу-
таційний менеджмент».
З циклу «Бібліотека і_поко-
ління: виклики, проекції,
очікування»

Листопад ЦНБ Харків. нац. ун-ту
імені В. Н. Каразіна
(057) 707-52-86,
cnb@karazin.ua

«Спадщина Університету:
Історія. Освіта. Наука.
Культура. Особистість»

IV кв.
Науково-історична

конференція

Б-ка Харків. нац. ун-ту міськ.
госп-ва ім. О. М. Бекетова

(057) 707-32-08
library@kname.edu.ua
Рада зі збереження спадщини
університету, Музейний комплекс,
кафедри ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

«Інтеграція науки у
світовий інформаційний
простір: роль та місце
бібліотеки ЗВО»

ІV кв.

НБ  НУ «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка.
(04622) 3-70-64
chnpu_biblioteka@ukr.net,
mag_300163@ukr.net

«Сучасні тенденції розвитку
бібліотеки в структурі
інформаційного
забезпечення освітнього
процесу та наукової
діяльності ЗВО»

IV кв.

Б-ка Чернігівського нац. техн.
ун-ту
(04622) 665-225
Library92@ukr.net

«Аграрна техніка ХХI
століття»

I кв.
міжнародна

Б-ка Відокремленого підрозділу
Нац. ун-ту біоресурсів і
природокорист. України
«Ніжинський агротехнічний ін-т»
library_nati@ukr.net

«Перспективні напрямки
розвитку аграрного сектору
України»

IV кв.

Б-ка Відокремленого підрозділу
Нац. ун-ту біоресурсів і
природокорист. України
«Ніжинський агротехнічний ін-т»
library_nati@ukr.net

«Сучасні наукові аспекти
розвитку економіки та
агротехнологій в Україні»

IV кв.

Б-ка Відокремленого підрозділу
Нац. ун-ту біоресурсів і
природокорист. України
«Ніжинський агротехнічний ін-т»
library_nati@ukr.net

Науково-практичні семінари
«Електронний каталог.
Пошуковий апарат. Модуль
книгозабез- печення»

Жовтень НТБ Національного  технічного ун-
ту “Дніпровська політехніка”
(056) 746-28-16
onyshchenko.g.a@nmu.one,
onyshenkog@nmu.org.ua

«На хвилях історії НТБ
КНУТД»
(З нагоди 90-річчя
бібліотеки)

Жовтень НТБ Київ.нац. ун-тиу технол.
та дизайну
(044) 256-29-02
biblioteka@knutd.com.ua

«Основні принципи етики
спілкування бібліотекарів з
читачами з інвалідністю»

Жовтень
НБ  Нац.пед.ун-ту імені
М. П. Драгоманова  (Київ)
(044) 239-30-39
lib@npu.edu.ua



«Тренди у нових медіа та
можливості їх застосування
у бібліотечній діяльності»

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

«Культура академічної
доброчесності, як складова
професійної компетентності
працівників бібліотеки»

Жовтень ФБ Харків. нац. аграр. ун-ту
імені В. В. Докучаєва
(0572) 99-71-23,
library@khnau.kharkov.ua

Семінар в рамках
Міжнародного тижня
Відкритого Доступу

Жовтень НТБ  “Львівська політехніка»
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua

«Наукометрія в бібліотеч-
ній діяльності: результати
перевірки наукового до-
робку здобувача вченого
звання»

Жовтень Б-ка Львівського нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
library_dept@meduniv.lviv.ua,
medlib.lnmu@gmail.com

«Формування іміджу
сучасної бібліотеки ЗВО в
інформаційному просторі»

Жовтень НТБ Нац. ун-т "Полтавська
політехніка імені Юрія
Кондратюка";(0532)50-06-21,
v14@nupp.edu.ua
v14@pntu.edu.ua

«Використання можли-
востей документ них ресур-
сів фонду рідкісних та цін-
них документів в інформа-
ційному забезпеченні науко-
во-освітнього процесу»

Жовтень НБ Тернопільського нац. пед. ун-ту
ім. В. Гнатюка
(0352) 43-58-92
library@tnpu.edu.ua

«Академічна доброчесність
та інформаційно-цифрова
грамотність. Роль бібліотек»

Жовтень Бібліотека Сумського державного
університету
(0542) 331-039, library_ssu@ukr.net
(У кооперації з представниками
компаній Unichek та
StrikePlagiarism)

«Кросмедійна бібліотечна
журналістика»

Листопад «НБ Хмельн. нац. ун-ту
(0382)/ 77-30-38
library_HNU@ukr.net

«Оформлення вихідних
відомостей: електронні
видання, періодичні
видання»

Листопад НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(Одеса)
(048) 722-12-70
library@onu.edu.ua

«Авторитетні файли:
особливості формування та
використання»

Листопад Б-ка Держ.ун-ту «Житомирська
політехніка»; /0412/ 22-89-18
lib_olga@ztu.edu.ua,
libolga67@gmail.com
Житомир. обл.. наук. б-ка.
Б-ки ЗВО Житомирського метод.
об’єднання

«Неопубліковані документи:
специфіка створення та
зберігання»

Грудень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Координація та системати-
зація бібліографічної роботи
інших підрозділів
бібліотеки»

Грудень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua



«Використання програми
АБІС УФД / Бібліотека у
роботі відділу»

Грудень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Електронне
каталогізування і УДК»

Грудень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Пошукові можливості
бібліотечного сайту та їх
розширення»

Грудень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Робота відділу очима
читача»

Грудень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Аналіз процесів запису та
реєстрації користувачів
бібліотеки з метою якісно-
го їх обслуговування»

Грудень Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (Луцьк)
(0332) 24-40-38
library@eenu.edu.ua

«Нова концептуальна
модель для бібліографічної
інформації за матеріалами
ІФЛА»

Грудень
НБ  Нац. пед.ун-ту імені
М. П. Драгоманова (Київ)
(044) 239-30-39
lib@npu.edu.ua
Міжбібліотечний науково-
практичний семінар

«Вебсайт як джерело
формування сучасного
інформаційного продукту
бібліотеки»

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

«Показники ефективності
роботи бібліотек та сучасні
критерії оцінювання якості
роботи бібліотеки. Міжна-
родні стандарти якості
бібліотечно-інформаційного
обслуговування»

IV кв.

Б-ка  Чернігівського нац.
техн. ун-ту
(04622) 665-225
Library92@ukr.net
Б-ки ЗВО Чернігів. метод.
об’єднання

Круглі столи
«Наукова бібліотека
Ужгородського
національного університету:
істричний шлях у 75 років»

Жовтень НБ  Ужгородського нац. ун-ту
library@uzhnu.edu.ua

Круглий стіл у рамках
«Міжнародного тижня
відкритого доступу 2020»

Жовтень Б-ка Харків. нац. ун-ту міськ.
госп-ва ім. О. М. Бекетова
(057) 707-32-08
library@kname.edu.ua

«Збереження національної
спадщини та сталість
української інституції»
(за матеріалами конф. до 100
років НАНУ)

Жовтень НТБ Київського нац. ун-ту
технолог. та дизайну
(044) 256-29-02
biblioteka@knutd.com.ua

«Бібліотека ЗВО як осередок
духовного і культурного
розвитку особистості»

Жовтень
НБ Дніпровського нац. ун-ту
ім. Олеся Гончара
(056) 760-85-01
librarydnu@gmail.com



«Ідеї на майбутнє: творчий
підхід до планування»

IV кв. НБ Прикарпатського нац. ун-ту
ім. В. Стефаника
(Івано-Франківськ)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net

«Наукова спадщина
університету  та особливості
роботи з авторським
фондом»

IV кв.

.

Б-ка Національного трансп.
ун-ту (м.Київ)
(044) 285-24-27
library.ntu@ukr.net
kovalenko@ntu.edu.ua

Практикуми
«Використання платформ
OCS та OJS для представ-
лення наукових конферен-
цій у цифровому
середовищі»

Жовтень

НТБ  НТУУ «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

Семінар-практикум:
«Питання збереження
фонду»

Жовтень НТБ “Львівська політехніка”
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua

«Науково - інформаційне
обслуговування фахівців –
медиків»

Листопад Б-ка Львівського нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
library_dept@meduniv.lviv.ua,
medlib.lnmu@gmail.com

Тренінги
Семінар-тренінг «Розвиток
інформаційних технологій
науково-технічної
бібліотеки КНУТД»

Листопад НТБ Київ.нац. ун-тиу технол. та
дизайну
(044) 256-29-02
biblioteka@knutd.com.ua

«Інтерактивні технології в
роботі бібліотеки»

Грудень НБ Хмельн. нац. ун-ту
(0382) 77-30-38
library_HNU@ukr.net

«Використання ІС Moodle у
навчальному процесі”:

1. Розміщення навчальних
матеріалів у курсах»

Жовтень НБ  НУ “Острозька академія”
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

«Створення завдань
тестового типу та
проведення тестувань»

Жовтень НБ  НУ “Острозька академія”
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

«Використання журналу
оцінювання»

Жовтень НБ  НУ “Острозька академія”
(03654) 3-05-97
library@oa.edu.ua

«Інновації в бібліотеках –
складова успіху сучасної
бібліотеки»:

Сучасна бібліотека ЗВО:
змінюється користувач –
змінюємося і ми;БД
бібліотеки Бібліотека копій
електронних документів в
локальній мережі

IV кв. Б-ка  Чернігівського нац. техн.
ун-ту
(04622) 665-225
Library92@ukr.net
Б-ки ЗВО Чернігівськ. метод.
об’єднання



Коучинг
«Коучинг - зустрічі з
психологом з фокусом на
вирішення конфліктних
ситуацій»

Листопад-грудень
НТБ Національного технічного
ун-ту “Дніпровська політехніка”
(056) 746-28-16
onyshchenko.g.a@nmu.one,
onyshenkog@nmu.org.ua

Майстер-класи

«Як додати інформацію про
видання у Вікіпедію» Жовтень

НТБ НТУУ «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

Практичні поради від
представників видань, які
увійшли до Web of Science
(ESCI), SCOPUS

Листопад

НТБ НТУУ «КПІ»
(044)236-30-72
library@library.kpi.ua,
o.bruy@library.kpi.ua

«Система автоматизованого
обслуговування
користувачів»

IV кв.
.

Б-ка Національного трансп.
ун-ту (м.Київ)
(044) 285-24-27
library.ntu@ukr.net
kovalenko@ntu.edu.ua

Профмайстерня
Методична палітра:
«Професійні компетенції
бібліотекарів: нові
стандарти та виклики часу»

Жовтень НБ Черкаського нац. ун-ту
ім.Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

День теорії і практики:
«Інноваційні форми роботи з
читачами в бібліотеках
світу»

Жовтень НБ Черкаського нац. ун-ту
ім.Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

Ділова гра
«Бібліотека ХДМА:
інформаційний ресурс»

Жовтень Б-ка Херсон. держ.морськ.акад.
(0552)26-31-05
podoprigorova.ganna@ksma.ks.ua

«Спілкування як інструмент
професійної діяльності
бібліотекаря»

Жовтень
Б-ка Криворізького держ.
пед. ун-ту
(0564) 70-13-39
library@kdpu.edu.ua

Заняття:
«Електронний інформацій-
ний ресурс бібліотеки:
можливості використання та
проблеми доступу»

Листопад Б-ка Хмельницької гуманітарно-
пед. акад..(м. Хмельницький)
lvdytynnyk@ukr.net

Навчання:
«Збереження бібліотечних
фондів: організація
проведення інструктажів з
охорони праці»

Грудень НБ Черкаського нац. ун-ту
ім.Богдана Хмельницького
(0472) 35-52-29
biblioteka.cnu@gmail.com

3 заняття професійного
лекторію:
«Види пошуку в
Електронному каталозі та
наукометричних базах
даних»

Грудень. Б-ка Кам’янець-Подільського нац.
ун-ту ім. Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua



«Досвід зарубіжних
бібліотек з просування
книги і читання»

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

«Комунікації з центеніалами
в бібліотеках»

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

Заняття:
«Організація бібліотечних
фондів: нові підходи»

Грудень Б-ка Хмельницької гуманітарно-
пед. акад.(м. Хмельницький)
lvdytynnyk@ukr.net

Школи
«Збереження бібліотечних
фондів у сучасних умовах.
Особливості відбору та
списання періодичних
видань»

Жовтень Б-ка Кам’янець-Подільського
нац.ун-ту ім. Івана Огієнка
biblioteka@kpnu.edu.ua

Третя бібліотечна Школа
медійної грамотності
«Вебкейс на допомогу
бібліотекарю» (онлайн сер-
віси та ресурси для створен-
ня інтерактивного контенту)

Листопад Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова
(0432) 55-39-40
library.vnmu.edu.ua
libvnmu@gmail.com
Б-ки ЗВО Вінницького метод.
об’єднання

Школа молодого
бібліотекаря «Бібліотечні
фонди: організація та облік»

Листопад Б-ка Уманського держ. пед. ун-ту
імені Павла Тичини
(04744) 4-07-83
library@udpu.edu.ua

Школа бібліотечної
майстерності

Листопад Б-ка Черкаського держ.
технол. ун-ту
(0472) 51-36-53
ntb@chdtu.edu.ua

Школа професійної
майстерності ІV кв.

Б-ка Буковинського держ.мед. ун-ту
(Чернівці)
(0372) 53-52-43
medlib@bsmu.edu.ua


